Svensk
Druid-Tidning
Nr 8 oktober 2010

Foto: Göran Lindgren

76 årgången

Nr 8 oktober 2010

Svensk Druid-Tidning

n
e
g
n
n
i
e
n
d
k
s
n
r
o
o
f
f
e
i
a
t
d
a
n
t
e
s
p
o
i
r
t
p
S
ll
i
t
r
Stöd t gwww.druidorden.org
å
e
t
t
o
k
s
r
e
Öv

Druid-kalendern 2011

100:-/st
Druid-Orden kommer att ge ut en specialkalender för 2011. Kalendern kommer
att skickas till samtliga grundloger i en upplaga av ca 40% av brödraantalet. De
kalendrar som inte säljs och logen inte vill behålla är det full returrätt på.
Illustrationerna för respektive månad är utförda av Kari Aarnivaara. Motiven
är hämtade ur vår brödrasamvaro. Originalen till illustrationerna, målade med
gouachefärg på duk, signerade och kommer att ramas in.
Samtliga tolv original blir vinster i ett lotteri där de numrerade kalendrarna är
lottsedlar. Dragningen kommer att ske i februari och de lyckliga vinnarna presenteras i marsnumret av Svensk Druid-Tidning.

Överskottet av kalenderförsäljningen går till Ordens Stipendiefond, som förhoppningsvis får ett betydande ekonomiskt tillskott.
Kalendern skickas ut under oktober månad.
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I huvudet
på en redaktör

Svensk
Druid-Tidning

En spännande höst väntar.
Idag, första veckan i oktober är vi 4.941 bröder och här har
vi legat och balanserat i rätt så många år. Det verkar näst
intill omöjligt för oss att komma över 5.000 bröder.
Ordensledningen har, med RSMÄ Dag Wikman vid rodret,
beslutat att ta ett krafttag för att råda bot mot detta. Nu
skall vi komma över det magiska talet. Ett antal aktiviteter
kommer sjösättas.
En av rekryteringssatsningarna är specialnumret av Svensk
Druid-Tidning, där redaktionen försöker att på ett enkelt
och klart sätt förklara vad Orden är och vad Orden står för
samt vilka förväntningar Orden ställer på bröderna.
Utbildningskonferensen i Linköping hade som huvudrubrik
rekrytering. SÄÄ, SMÄ, SSkr och SSkm samlades för att
diskutera rekrytering. På sidorna 4-9 kan du läsa ett fylligt
referat från konferensen. Jag kan själv konstatera att det var
en entusiastisk skara SL-ämbetsmän som lämnade Linköping på söndageftermiddagen. Det verkar som om SL-ämbetsmännen började att arbeta med rekryteringen per omgående för många av logereferaten präglas av att nu skall det
satsas på rekrytering.
Under sista halvan av oktober kommer
Orden att testa ett helt nytt marknadsföringskoncept. Vi skall annonsera i samtliga skånska dagstidningar. Det vi skall
presentera är vår logga med namnet och
hemsidesadressen. Vår förhoppning är att
de som ser annonsen blir nyfikna och besöker vår hemsida.
Förresten, när gjorde du det senast?
Vi har många symboler inom Orden men väldigt få av dessa
är utåtriktade därför är det viktigt att inses symbolvärdet av
dessa. Det vi har att tillgå är vårt vackra kavajmärke, men
hur många använder det dagligen? En bildekal och på hur
många druidbröders bilar ser du den? Vissa av oss har uppnått Ringgraden och kan då bära ringen, men hur många av
oss gör detta - även på fritiden? Syns vi inte, finns vi inte!
Vi har tidigare annonserat om Ordens kalender för 2011
och om det finns en stor välvillighet och generositet bland bröderna kan försäljningen ge ca
100.000 - 150.000:- till Stipendiefonden. Kalendrarna är numrerade och originalillustrationerna kommer att lottas ut. Mer information
kommer att skickas ut till grundlogerna
inom de närmsta dagarna.
I detta nummer skriver broder Caj Söderberg om fadderns betydelse och hans roll i
brödraskapet - du hittar den på sidan 10.
Göran Lindgren
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Aha, en
kan skj
För andra gången har Ordensledningen arrangerat en utbildningskonferens för Storlogernas ämbetsmän, inte alla, men SÄÄ, SMÄ, SSkr och
SSkm var med denna gång.

Storlogernas SÄÄ

Storlogernas SMÄ

RASÄÄ Björn Cederberg hälsade oss välkomna

Det hör till att bli hälsad och RSÄÄ Björn tog hand om den detaljen. Därefter såg RSBibl Gunnar Persson till att samtliga deltagare snabbt och
effektivt kunde revidera Utbildningspärmarna. Allt reviderat material
hamnade i en ”kartong” på golvet, men RSMÄ Dag Wikman lärde oss
ingående skillnaden mellan kartong, liner och papp. Som en röd tråd
genom konferensen balanserade Dag säkert mellan skämt och allvar. Då
allvaret inte fyller funktion kan man gå över till en lättare sinnesstämning för att sedan gå tillbaks till allvaret igen, då det är dags. Underbart
att få uppleva värmen och glädjen genom konferensarbetet.

Storlogernas SSkr

Storlogernas SSkm

RSMÄ Dag Wikman som spirituell konferensledare
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Redaktionsgruppens Bertil Carlsson skrev
Johnny S Andersson och Göran Lindgren fotograferade

n hundraåring
juta nya skott!
Dag talade om de druidiska dygderna, vilket mynnade ut i ett antal frågor
i fokus; 1) Finns det religiösa inslag i våra ritualer som kan
kännas besvärande?, 2) Hur ska vi bli fler?, 3) Hur ska vi behålla våra Bröder? och 4) Hur ska vi få våra Bröder till våra
möten? Dessa frågor skulle diskuteras i grupper.
Vi i redaktionen kunde gå mellan de olika grupperna och lyssna till deras diskussioner. Här kommer vi till det ”aha” som finns i rubriken! Efter
mer än hundra år kunde vi narras att tro att allt är färdigt, men så är det
inte, och det är väl i sig ett hälsotecken? Jag ska göra ett försök att i korthet berätta om redovisningarna.

Aha, är vi religiösa?
När vi sjunger ”Härlig är jorden”, kan det uppfattas som religiöst, som
kristet, eller är det helt enkelt något icke-konfessionellt som präglas av
en ödmjuk attityd till livet och döden? Det fanns inte något enkelt svar på
frågan i grupperna, men det viktigaste som framkom var nog att vi var
eniga om att vi ska kunna diskutera med en Broder om att vi är icke-konfessionella och att vi inte har för avsikt att stöta bort någon som önskar
närma sig druidismen med avsikt att följa de principer som vi har.

lärt, men glömt. Det kan vara musik, lyrik eller ett kortare föredrag om
något helt utanför vårt egentliga verksamhetsområde, bara det tillför oss
något, och här behöver vi inte vara alltför kräsna. Vi tränar oss i lyssnandets konst, bara det något givande.
”Faddersystemet” är svagt och det måste vi få att fungera bättre. I redovisningen nedan från IT-gruppen kan vi ana att det kommer att bli lättare
att få fram vem som är fadder för en Broder. Vad som borde varit enkelt
tidigare, men svårt i praktiken, kanske blir lättare. Kanske ett sätt att
kunna behålla våra Bröder?

Aha, blev vi inte fler i kväll?
Är vi för få, är något galet! Är vi förberedda i vårt arbete? Är den tyngd
som ska prägla ett möte god eller ond? I den här frågeställningen snubblar vi på den tidigare frågan, och det är helt naturligt. Mötena ska ge
något, oavsett vi är nya eller gamla Bröder.

Aha, SDT och Göran Lindgren

Aha, är vi för få?
För att bli fler måste vi synas! Den traditionella bilden av en orden som ett
mycket hemligt sällskap är nog inte så gångbar. Visst har vi delar som inte yppas, men vi har ju inga hemligheter som kräver att vi ska arbeta i det fördolda.
Hur kända är vi? Kan vi exempelvis hejda en taxi för en skjuts till ”Druidgården”? Är vi nog ”kända” för det? Kan
vi finna situationer i vardagliga arrangemang där vi kan bli synliggjorda? I moderna sammanhang brukar
det sägas att ”det som inte syns, finns
inte”! Skånelogerna kommer att föra
in vår logotyp med web-adress i de
skånska tidningarna under en försöksperiod. Bara en liten ”blänkare,
utan någon övrig text. Då folk som
blir intresserade kontaktar oss ska vi
ge respons enligt en modell som presenterades. Kort sagt kommer det att
innebära att vår nye RSBibl Gunnar
RSBibl Gunnar Persson
Persson kommer att ha mer arbete i
framtiden än att revidera pärmar. Det blir spännande att se resultatet!

ROÄ Göran Lindgren informerade om SDT och planerade marknadsaktiviteter

Då det gäller rekrytering finns det flera modeller, Halmstadsmodellen m.m.,
men det är hela tiden viktigt att det finns en planering för det hela. Ett informationsmöte bör läggas in i arbetsordningen och samarbetet mellan SL:s och
GL:s MÄ:ar bör präglas av regelbundenhet och entusiasm. Kan vi finna kanaler i sökandet av nya Bröder? Round Table, där de finns exempelvis?

Göran fick presentera sig själv och de närvarande i redaktionen. Därefter
fick han tala om ”Septembernumret”, det specialnummer som kommer
att handla om bl. a. rekrytering och därför kräver en utökad upplaga, då
det kommer att användas i många sammanhang en tid framöver. Göran
talade också som behovet av fler skribenter, och då inte bara de som
skriver referat, utan fler som kan leverera artiklar och notiser av både
specificerad och allmän karaktär. Vi fick ta del av den marknadsföring
som jag nämnt ovan med blänkare i de skånska tidningarna. Stipendiefonden kom också på tal, den som är synnerligen aktuell i septembernumret. ”Varav hjärtat är fullt talar munnen!”

Aha, tappar vi Bröder?

Hemsidan-aha

Våra möten måste ”ge något”, inte bara vara parentesen mellan ”Hej!”
och ”Var så god och ät!”. Det kan vara allt mellan ideella inslag och
undervisning i druidiska detaljer. Nödvändiga repetitioner om de ting vi

IT-gruppen representerades av Peter Sunnanek, Lennart Landin och Göran Lundgren. Paul Jungqvist, den fjärde i gruppen var förhindrad att
närvara. Med berömvärd smidighet kunde Peter och Lennart presentera
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IT-Gruppens Lennart Landin informerade om framtidens datateknik

vad som i framtiden avses kunna underlätta fler arbetsuppgifter för skrivarna och medärkarna i grundlogerna, även om det delvis verkade som om det, åtminstone ett tag,
kommer att bli väsentligt svårare innan det blir lättare. Vår hemsida ska bli ett hjälpreda som ska kunna bli ett självklart verktyg för oss alla. IT-gruppen måste få ett MVG
för vad de uträttat på kort tid!

Många fler ”Aha”!
Spridda anteckningar i mina papper säger att så mycket mer hann behandlas under
konferensen. Något koncentrerat följer några punkter som berördes:
Vitalisering. Vi måste finna nya vägar på fler områden. Om vi i framtiden
inte har annat att framhäva än att vi grundades 1781 kanske vi, inom en
alltför snar framtid, kan börja tala om när vi upphörde! Kanske något
tillspetsat, men vi måste i tid inse att behovet av uppdatering är minst
lika väsentlig som historian.

Marknadsföring
Annonsering • Synliggörande
Punkten ”Marknadsföring” handlar om bl. a. annonskampanjen i de skånska tidningarna, men även om hur ”vi syns” ute på stan. Ordensringen är vacker och imponerande, men på tröjan, kavajen, bilen eller på den tilltänkta kepsen kan den druidiska
stjärnan också få göra reklam.
Rekrytering. Även när det gäller rekrytering krävs vitalisering. Nya kanaler. Kanske
organisationer som Round Table eller liknande finns på de orter där vi är etablerade.
Människor som varit aktiva inom en förening vill fortsätta ett medlemskap hos oss då
ett annat engagemang avslutas? Här måste vi bli mer lyhörda och fantasifyllda.
Kalendern. Glöm inte den möjlighet som vi alla har att på ett enkelt sätt bli delaktiga
i att öka vår Stipendiefond! Läs Septembernumret en gång till, ta del av informationen
som ÄÄ ska ge på varje möte under hösten. Låt oss hjälpas åt att ge Välgörenheten ett
tillskott.
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Fr v Nils Germundsson, Gunnel Kardfall, Krister Alsén,Anders Källström,
Eva Modin samt Krister Ekström

Aha! Magen kurrar
Om en konferens ska bli lyckad behövs ett smörjmedel. Varje paus, varje
stund av hunger och törst ska kunna leda oss fram till den oas som lättar tillvaron. Sällan har vi sett ett Festlighetsutskott som med sådan lätthet fyllde den uppgiften. Glasbrickor bars med snabbhet, Loka och kaffe
fanns hela tiden för en snabb paus och sedan hade vi Maten. Två luncher
och en Brödramåltid trollades fram ur köket, med Brödramåltiden som
en extra Lilla Julafton, med en trevlig överraskning!
Efter några ”lätta förrätter” hamnade de underbara röda kräftorna på bordet. Det som varit en halv hemlighet under hela kvällen och bara delvis
avslöjats med den bakomliggande doften
Vår förre RSÄÄ Jan Peterzén
av dill var mycket uppskattat. Om Festtackade för maten
lighetsutskottet ville ge oss något alldeles extra som vi inte skulle ha en aning
om, då var det lätt för oss att hålla masken och spela helt ovetande. En gastronomisk diplomati, svårare var det inte,
och mycket gott!
Bara några detaljer var svåra att planera! De sena middagsgästerna fick
med sorg i blick tillsammans med
RSÄÄ konstatera att den sista ölen inte
hade den klass som kräftorna krävde

då dessa öl var slut. Detta var ju bara ett gott betyg för att stämningen
vid borden var mycket god. Mängden av öl kanske var svår att beräkna,
vilket kompenserades av den andra svårplanerade saken; det ihållande
regn som pågick utanför. Alltså tillsammans två saker som inte kan kasta
skugga över ett Festlighetsutskott som arbetade helt förträffligt.

Aha! Är det redan slut?
Det finns några detaljer som verkligen präglat konferensen. Storlogeämbetsmännens entusiasm när det gäller att ta emot de arbetsuppgifter
som ligger framför dem, och då kanske speciellt de förväntningar som
SMÄ ska försöka motsvara. MÄ på GL- och SL-nivå måste arbeta med rekryteringen mer intensivt än vad som sker nu, och det är SMÄ som har
uppgiften att sätta igång arbetet!
Ordensledningen bjöd verkligen på sig själva och skapade en god arbetsatmosfär. (Smittar Dag?) Linköpingslogernas festlighetsutskott kunde konsten
att ”skämma bort”, utan att det på något sätt verkade löjligt insmickrande.
Den värme och glädje som fanns med under hela konferensen under
RSMÄ Dags ledning gjorde att alla ”Aha” känns positiva. Vi ska inte känna oss gamla och avlagda som vår förre RSÄÄ Jan Peterzén antydde att
man lätt kan uppleva då ämbetena ligger bakom oss, när han med glädje
fått inbjudan till Brödramåltiden. Nej! Tvärtom, vi är den drygt hundraårige som skjuter nya skarpa skott!

skribenter & FOTOGRAFER
I ämnesrutan på mailet - skriver Du logens nummer och namn.
På dokumentet - inget annat än logens nummer, namn och datum. Ex: 8 Wirdar 28/10
Manus - Börja med logens nummer, namn och placering i landet.
Kolla gärna hur det ser ut i tidningen!
Referaten skall vara kortfattade och handla om vad som händer och
sker i efterlogen samt hylla de bröder som fått olika utmärkelser
och grader. Undvik hälsningar. Beskrivningar av Lunden eller våra
ritualers innehåll är inte lämpligt. Referaten skall vara aktuella!
Korrekturläs - de flesta datorprogram har bra rättstavningsprogram, men läs gärna igenom texten innan den skickas.
Foton - skall ha god upplösning! Inga beskärning eller andra
bearbetningar av foton. En ren optik skapar bra bilder! Skriv ev
bildtexter och annan information sist i manuset - inte i mailet
eller på bilderna!
Hjälper Du till med detta - underlättar Du arbetet avsevärt.

www.druidorden.org

Du vet väl att Svensk Druid-Tidning även
finns på vår hemsida! I arkivet hittar Du
tidigare nummer av tidningen.
www.druidorden.org
Extra exemplar av rekryteringsnumret
beställer Du på Kansliet i Malmö
kansliet@druidorden.org

Allt material till tidningen skickas till: sdt@druidorden.org
Deadline är den 25:e månaden och nästa nummer kommer den 19 november
9

Nr 8 oktober 2010

Svensk Druid-Tidning

Fa
m a dder n
n ä å le
r fa n e
d d e rh å
r ti l l m
l l,
up p a n e f
n å t t er a
t dr tt f
uid em
s g brö
r a d de
r, s
.
o

m

En fadders
ansvar

Text: Caj Söderberg

Vi kommer i de närmaste numren av Svensk Druid-Tidning återkomma
om ansvaret att vara fadder. Hur viktigt det är att den vi rekommenderat
ska passa i brödrakretsen och värdet i att faddern kontinuerligt ska vara
ett stöd för den nye brodern de första åren.
Det är många saker du som fadder kan förklara så att den nye brodern
inte ska känna sig osäker genom att fråga om till synes självklara saker
under en logekväll.
Vår Orden bygger på att grundlogerna är livskraftiga. Väljs det inte in nya
bröder som delar våra värderingar, växer heller inte Druid-Orden och
medlemsantalet börjar snabbt krypa bakåt. Vi hoppats alla att vi den närmaste tiden ska passera det magiska 5 000-antalet bröder i Sverige.

Motsatsen är när man rekommenderat någon som väljer att lämna
Orden efter en tid. Då känns det inte
bra.
Förarbetet och informationen är därför mycket viktigt. Där kan vi också
ha god hjälp av Svensk Druid-Tidnings
septembernummer som har mycket
grundinformation om vad ett medlemskap innebär samt information om Ordens organisation.
Beställ extra upplaga från Kansliet.

För att nya bröder ska väljas in i Orden så krävs det faddrar. Många av oss
är faddrar till en eller flera bröder. Vi kanske har rekommenderat goda
vänner eller arbetskamrater som vi ansett passa i vår Orden. Det är ofta
så att de goda vänner man har, också har ungefär samma värderingar
som man själv, då brukar de också trivas i Orden.

Till dig som blir fadder

Man ska ha uppnått druids grad för att bli fadder. Det är för att man ska
hinna mogna i den druidiska verksamheten och förstå de värderingar
som druidskapet står för. Då kan man också bättre förklara och motivera
vad ett medlemskap kan ge en medmänniska.

Tala om varför vi har ritualer i Druid-Orden.
Jag har själv alltid tyckt att det är mycket viktigt att informera om att vi har
högtidliga men hemliga ritualer vid våra möten, annars kan den nye bli ställd
inför något som han inte kunnat föreställa sig. Han bör vara väl förberedd. Vi
ska komma ihåg att det finns människor som inte kan acceptera möten med
rituell inramning. Du ska naturligtvis inte tala om hurudana ritualer vi har.

Som fadder har man ett stort ansvar som vi inte ska glömma sedan den
nye är invald.
Receptionskvällen är en omtumlande upplevelse för en ny broder. Alla
intryck blir överväldigande och en del är direkt svåra att förstå. Det är
mycket i den druidiska verksamheten som det tar år att lära sig och det är
därför faddern har ansvar för att förklara mycket av vad vi gör.

De finns andra sällskap som inte har ritualer och det finns de som har mycket
längre ceremonier än vad vi har. Det finns också de sammanslutningar som har
mer humoristiska ritualer vid sina möten, vilket kan tyckas vara roligt men har inte
den seriösa inramning av logearbetet som jag tycker Druid-Ordens ritualer ger.
Därför är det viktigt att förklara för de nya eubaterna varför vi har våra ritualer.

Det är också värdefullt att du som fadder håller kontakten med den nya
brodern så att han fortsätter att komma till logemötena. Det är den första terminen som är så viktig. Tala med honom inför varje möte. Finns
det därtill möjlighet att den nye får något uppdrag, kanske i entrén eller
inom Fu, då känner han gemenskapen ännu snabbare.

Det värdefulla med att våra möten inramas av detta är att de samlar oss i något
gemensamt som inte behöver ifrågasättas. Det skapar den gemenskap som de
flesta människor söker i någon form. Jag är själv övertygad om att de ritualer och
något omoderna språk som vi använder i logearbetet har en stor betydelse för
Ordens fortlevnad. Det blir något utmärkande för just den Orden man tillhör.

Det finns inget som gläder en fadder så som att se sina adepter göra sin
druidiska vandring med intresse och att de kanske blir ämbetsmän så
småningom.

IGLD/SGLD

Skandinaviska Storlogen av IGLD
avhåller receptionsmöte i IGLD-graden

i Uppsala lördagen den 12 februari 2011
Reception i denna internationella grad kan göras av broder i Kapitelgraden eller högre. Receptionsavgiften är 300 kronor vartill kommer
obligatorisk avgift för brödramåltid. Årsavgiften för IGLD-graden är
100 kronor och första årets avgift tillkommer receptionsavgiften (se
Ordenscirkulär 319). Mer information kommer!

Det är just dessa ritualer som bidrar till att ett ordenssällskap kan hålla samman i flera hundra år.

Klädsel: Mörk kostym, vit skjorta och enfärgad mörkblå, svart
eller silvergrå slips.
Anmälan till logens skrivare, som sedan har att vidarebefordra anmälningen till kansliet@druidorden.org. Anmälan skall innehålla broderns
matrikelnummer, grad och fullständiga adress. Personlig kallelse innehållande tid och lokal för receptionen till varje recipiend. Övriga medlemmar
i IGLD, inbjudes att deltaga i detta receptionsmöte. Personlig inbjudan innehållande tid och lokal för receptionen kommer sedan att utsändas till varje
besökande broder.

SVENSKA DRUID-ORDEN FGDO
Göran Lundgren
RSSkr
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Stipendiefonden satsar….

...på att stödja forskning
kring prostatacancer
Broschyrerna kan beställas från Cancerfonden. De kan också finnas på vårdcentraler och apotek och urologkliniker och
de ger svaren på de vanligaste frågorna som
brukar ställas kring prostatacancer. Prostatacancerförbundet kan också ge information.

Ett av flera sätt är att undersöka prostatakörteln och ta ett PSA-test. Det kan
kompletteras med andra prov, om läkare bedömer det nödvändigt. PSAtestet är ett blodprov som visar halten av PSA i blodet. PSA står för Prostata
Specifikt Antigen. Det är ett protein som bildas i prostatakörteln
och normalt finns i blodet. Också friska män
har således en viss halt av ämnet i sitt blod.
Det PSA-provet mäter, är halten av detta ämne.
Provet visar om det finns förhöjda värden. Ett
förhöjt värde behöver inte betyda att man har
prostatacancer. Man räknar med att omkring
var tionde medelålders eller äldre man har förhöjt PSA-värde på grund av godartad prostataförstoring! I själva verket är det vanligare att ett
förhöjt PSA-värde hos en symptomfri man beror
på godartad förstoring än på cancer.

Vi som arbetar med stipendiefonden ser ett ökat
intresse ute bland bröderna för dessa frågor. Druidgolfen (Riksmästerskapet) i somras samlade in
4600 kr till fonden. När bröderna i logen Merkur
i september informerades om Druid-Ordens årskalender, uppstod en spontaninsamling som gav nästan
2800 kr. till fonden. Vid ROÄ-gradens möte i Malmö i
början av maj informerades om den kommande årskalendern, Då samlade de närvarande bröderna in mer än
3200 kr. till fonden.

För att fastställa bakomliggande orsaker till
ett höjt PSA, krävs ofta flera andra undersökningar. Ett problem är att det är svårt att säkert
friskförklara män med förhöjt PSA. Dessa män
brukar därför kontrolleras regelbundet.

Vid SGLD: möte i Skellefteå med gradgivning i IGLDgraden samlade de ca 50 bröderna som deltog vid middagen, in drygt 3000 kr.

Stipendiefondens avsikt är att dela ut stipendier för forskning inom flera områden som
berör prostatacancer. Vi delade förra året ut
ett stort stipendium på riksmötet . Stipendiaten- docent Gunnar Aus i Göteborg- fick belöningen för det arbete han gjort när det gäller
PSA-provet, men vi tänker också se på forskning som gäller diagnostik, behandlingsmetoder, vårdmetoder mm.
Du har i de senaste numren av tidningen kunnat se annonser från Stipendiefonden med korta faktauppgifter kring prostatacancer. Om du är intresserad av fakta kring PSA-test och prostatacancer, finns det kortfattad
och utmärkt information i små häften som Cancerfonden gett ut.
Dessa häften är mycket informativa och är fackgranskade. En broschyr heter ”Om PSA-test”, en annan heter ” Om prostatacancer”. De fakta om PSA
som finns i denna artikel är hämtade just från broschyren om PSA-testet.

Exemplen kan göras många. Det är de många enskilda
brödernas bidrag som är viktiga. Många små belopp blir
stora summor.
Från januari i år till slutet av september har inkommit ca
45 000 kr. Vi hoppas på betydligt mer via bl a försäljningen
av kalendrarna under hösten.
Du stödjer Stipendiefonden genom att:
• Via din loge köpa Druid-Ordens årskalender, se bl a sid. 23 i septembernumret av vår tidning. Kalendern skall komma mot slutet av denna
månad. Tag kontakt med din loge.
• Delta i insamlingar till stipendiefonden eller själv sända in en slant.
Flera loger har beslutat att alltid gratulera bröder genom att ge bidrag
till fonden.
• Genom att du själv använder Ordens högtids- och minneadresser. De
finns hos logens Skr och är gratis.
ROÄ Bo-Gunnar Ledin

www.druidorden.org

KAMPEN MOT PROSTATACANCER.

• Mannens vanligaste cancerform.
• En tredjedel av all manlig cancer är prostatacancer.
• Prostatacancer drabbar oftast äldre män.

Vårt stöd är stipendier till förmån för forskningen om prostatacancer. Var med i vår kamp
mot prostatacancer. Ditt bidrag är särskilt välkommet! Sätt in Din gåva på Druid-Ordens bg 782 - 1911. Skriv ”Stipendiefonden” så hamnar pengarna rätt!
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MISTELN

den magiska växten
av Lasse Oscarson, logen Wirdar
Att någonting är magiskt, förknippar vi väl alla med någon form av
illusion eller något övernaturligt.

Alla som läst Asterix, vet att druiden Miraculix använder mistlar i sin
magiska dryck, som ger övernaturlig styrka.

Det är just vad ordet i sitt ursprung betyder.

Till jul har många familjer en mistel upphängd över en dörröppning.
Enligt gammal sed kan man då kyssa vem man vill, bara föremålet
för kyssen står under Misteln.

Det kommer från grek. Mageia (något övernaturligt) och är släkt
med Magos (präst, trollkarl). Eubatgradens särskilda symbol, Misteln, Viscum Álbum, har i alla tider och i skilda kulturer ansetts ha
magiska egenskaper.
Misteln är en halvparasit, som växer på vissa lövträd. Den har eget
klorofyll, från värdträdet tar den bara vatten och salter. I december
mognar de bärliknande skenfrukterna. Fåglar äter dem och sprider
sedan ut fröna.
Att Misteln blivit Västmanlands landskapsblomma beror främst på att
Misteln nästan bara finns i Sverige runt de delar av landskapet, som
berör Mälaren. Att den inte har något större skönhetsvärde påvisas
av Expressens omröstning 1974. När Sveriges vackraste landskapsblomma skulle utses, kom Misteln på sista plats.
Varför kan man kalla Misteln för en magisk växt?
Den egendomliga formen av parasitism och dess märkliga utseende
har gjort att människor i olika kulturer ägnat den speciellt intresse.
Den kunde användas som slagruta, den ansågs vara verksam mot
epilepsi, och den kunde sänka blodtrycket. En Mistel uppsatt under
taket på ett hus skyddade mot eldsvåda, sjukdom och mycket annat
elände. Växten i i Norden gick under namnet Allbota. Druidlogen i
Kalmar använder som bekant detta namn.
Den romerske författaren Plinius d.ä. berättar om hur Druiderna
höll Misteln, som växte i eken, speciellt helig. Den fick inte plockas
hur som helst. Den sjätte dagen efter fullmåne skulle en vitklädd
druid klättra upp i trädet och ta bort Misteln med en skära av rent
guld. Då skulle den falla ner på en vit duk. Misteln fick inte vidröra
marken, för då skulle den mista sin magiska kraft.

Den seden är ett avlägset minne av gamla fruktbarhetsriter.
Seden var bortglömd i många sekler, men Charles Dickens råkade
nämna den i sin bok Pickwickklubben från 1836-37. och då återupplivades användandet av Misteln så våldsamt att man befarade att växten skulle utrotas i hela Europa. I Sverige är den fridlyst sedan 1910.
Det är inte bara kelterna, som låtit Misteln ha en framträdande roll.
I den nordiska gudasagan har växten en speciell betydelse i historien
om hur Balder, den snälle och vänlige guden, blir dödad av just en
Mistel. Hans mor Frigga var orolig för sin son, så hon tog ett löfte av
alla levande och livlösa föremål att de inte på något sätt skulle skada
Balder. Hon glömde en växt…Misteln.
Den onde guden Loke fick veta det och tillverkade en pil av växten.
Vid en fest med bl a pilbågsskjutning satte Loke pilbågen i den blinde
guden Höders händer och riktade den mot Balder. Pilen flög iväg och
Balder dog av skottet.
En mera vetenskaplig behandling av Misteln och dess förekomst gjordes
1961 i en avhandling av Bertill Walldén. Där konstaterar han att Misteln
till 78% parasiterar på lindar, alltså inte i så stor utsträckning på ekar.
Det visste nog inte den västmanländske skalden Gunnar Mascoll-Silverstolpe, när han skrev följande strof i dikten Djäknestad.
Vi svärmade ut i ett skrikande vimmel,
på fjärdarnas blanka och dånande is
och strävade hem under flammande himmel
med mistlar, som hämtats i ekarnas ris.
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SGLD mötet i Skellefteå

Visst kan det se ut som en tanke? Jag menar; knappt har Rekryteringsnumret,
septembernumret kommit ut med sin artikel om den druidiska Internationalismen, då är det dags för IGLD-gradgivning i Skellefteå, med logen Eos som
värd. En gradgivning under SGLD:s tecken, men givetvis IGLD:s grad.
Närmare fyrtio recipiender från loger inom både Nordanland och Birkeneland
hade sökt sig till Skellefteå för att under mycket högtidliga former motta de yttre
tecknen för denna grad. På de bilder som illustrerar denna artikel kan vi se
vilka som tjänstgjorde som ÄM och vilka som tog graden denna dag.
Först som sist måste det framhållas vilken värme och glädje det finns i dessa
möten över storlogegränser. Bröder vi så sällan råkar under verksamhetsåren finns plötsligt där och det finns så mycket att tala om. (Är det skamligt
att antyda att stunden före mötet är nästan lika väsentlig som själva mötet?)
Vad finns det att berätta om en sådan tilldragelse? Mycket är sig likt, men
ändå finns det vissa olikheter. Presidiet är i stort sett identiskt med vår
Ordensledning, men här finns inga ”vanliga” Ärkar utan det bjuds här President, vice President, Stor Ceremonimästare och fler titlar, som, tillsammans ger en tyngd, något utöver det vanliga i gradgivningssammanhang.
Recipienderna var så många att gradgivningen fick delas i två grupper om tjugo
personer. Här bör det betonas att inför vissa makter är vi alla lika, men som
mindre objektiv referent måste jag nog tillstå att ”Orionraden” med fem bröder
från min egen loge var prydligast, men jag är ju som sagt inte objektiv.

tioner kommer att avhållas under 2011, samt den kongress som äger rum
i Köpenhamn 2012.
Vice Presidenten Dag Wikman talade om IGLD och de internationella ambitionerna. Han talade om rekrytering, och kom därmed att nämna det ovan
omtalade numret av Svensk Druidtidning. Vidare betonade Dag vikten av vi
syns. Det finns annonsplatser som kan sätta oss på kartan och vi fick höra
att andra ordnar och samfund hälsar resenärer på flygplatsernas ljusskyltar.
Här måste vi med fantasi balansera ambitionssträvanden och ekonomi.
Mötet var vackert med ceremoniell ackuratess och organisten OÄ Bertil
Forsfjäll, Eos, gav oss musikalisk underhållning med keltisk stillhet.
Vi gratulerar de nyvordna IGLD-bröderna. Vi lyckönskar FGDO för de nya
bröderna i denna grad och vi drömmer om att vi kommer att vinna alltfler bröder som kommer efter, alla besjälade av de ideal som IGLD står
för. Ett stort tack till vår ordensledning för deras högtidliga arbete och ett
stort tack till värdlogen Eos.
Att tacka vädergudarna för den underbara höstsolen vore på sin plats,
men det är svårt. Sammantaget blev det i alla fall något som måste komma sprunget ut ur en tanke.
Bertil Carlsson, OÄ, Orion

Vi når aldrig en grad utan att löften erläggs, löften som hela tiden kompletterar tidigare avlagda löften. Jag ser bilden framför mig: En sten
kastas i vattnet och skapar sina ringas utåt. Stenen är jaget, den egna
personen. Ringarna kan vara grundlogen, storlogen, IGLD och riksstorlogen, men naturligtvis allt annat som skulle kunna vara de avtryck vi
kan ge som människor. Alla är vi de stenar som kan kastas i vattnet och
det är bara vi själva som styr över vilka spår vi lämnar efter oss.
I grundlogen kretsar engagemanget kring våra relationer till medmänniskorna för att senare spännas hårdare i storlogesammanhang. IGLD strävar efter
att få bröderna att formulera tankar som önskar skapa internationell fred,
något utöver de snäva gränser som region och nation kan innebära. Återigen
kan vi ana att ambitionsnivåerna stegras för varje steg vi tar i våra liv.
Då vi nådde dagordningen tog Presidenten Björn Cederberg till orda. Han
påminde om IGLD-mötet i Helsingborg. Vidare nämnde han att två recep-
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VÄGEN
VÄSTERUT

Druidresan till USA med Roger Öqvist som reseledare
och Sten Rastberg som ansvarig arrangör var det upplagt för en innehållsrik resa. Båda kommer från Guldkustensresor och logen Orion i Umeå.
Femton bröder från Kiruna i norr till Malmö i söder reste tillsammans med respektive och andra vänner på en fantastisk resa
genom nio delstater. Upplevelserna var många och av det allra
bästa slaget.
Vid välkomstmiddagen i New York fick vi alla att skratta, njuta och
känna gemenskap. Kocken lagade maten jonglerande vid bordet
och resultatet var välsmakande.
Många vykort skickades direkt från FN-husets lokala postkontor
och vittnade om högsommarvärmen och resans goda start.
Annan matkultur blev det i Andersonville i Chicago där det bjöds
svenska köttbullar med lingon på restaurangen bredvid Svenskamerikanska museet. Ett mysigt litet museum som skildrar
emigrationen från Sverige och svenskarnas liv i det nya landet.
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Skyskraporna i stan är arkitektoniskt intressanta eftersom de är byggnader från olika årtionden även om de till
antalet inte kan jämföras med New Yorks.
Bismarck skulle man kunna tro ligger i Tyskland men
staden fick en gång sitt namn för att attrahera immigrerande tyskar. Kvällsmaten intog vi på en hjulångare på
Missourifloden. Den lokala agenten hade tagit med sig
sina anställda så vi passade på tillfället att prata om hur
det var att leva i jordbruksstaten North Dakota som en
gång tillhörde det verkliga Vilda Västern.
Att få delta i ett Pow Wow är en riktig rysare. Hundratals
indianer från olika klaner träffas ett veckoslut om året för
att känna gemenskap. Man klär sig i traditionella kläder
och dansar, spelar och sjunger. Det är mäktigt och fascinerade att se alla fjäderskrudar som man minns dem
från ungdomsböckerna. I Bismarck stötte vi för första
men inte sista gången på den amerikanska jättebiffen well done eller medium? Proppmätt blir man i alla fall.
Kampen mellan indianer och vita gick som en röd tråd
genom vår resa. På olika museer kan man ta del av deras
historia. Mer påtagligt blev det då vi besökte en indianby
vid Missourifloden där en indian, en äkta sioux, stod för
informationen. Att indianbyn övergavs och brändes berodde inte på förlust i krig utan på det sekundära mötet
med vita och överförandet av vattenkoppor som slog ut
befolkningen. Hur den vita militären hade levt visade en
före detta militär som marscherade med oss som om vi
vore hans pluton. Han hade glimten i ögat när han ville
förmedla dåtidens liv. Det visade sig att han kunde spela
fiol också så han rev av några gamla västernlåtar.
Vägen till Mount Rushmore gick genom det speciella
landskapet - Badlands. För jordbruk var det dåligt land
eftersom det bestod av djupa raviner och såg ut som ett
månlandskap. Men landskapet hade gillats av dinosaurier och andra djur från långt tillbaka. Många fossil har
hittats här.
Mount Rushmore är namnet på berget där de fyra presidenthuvudena är inhuggna. Presidenterna är George
Washington, Thomas Jeffersson, Theodore Roosevelt och
Abraham Lincoln och deras näsor som finns inhuggna på
berget är 7 m långa. Mer verklighetsnära är de enorma
strutglassarna som kan inmundigas där. Mums.
I delstaten Wyoming ägde fighter rum mellan indianer
och vita. Ett omtalat slag stod vid Little Big Horn där general Custer mötte sitt öde i slaget med de överlägsna indianerna. När vi stod uppe på höjden dit Custer tvingats
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retirera kunde vi i vår fantasi se hur indianerna vällde fram
från alla håll och trängde Custer allt hårdare.
Yellowstone nationalpark nådde vi genom att åka upp i
Klippiga bergen på en synnerligen läskigt kurvig serpentinväg. Utsikten och vyerna var bedövande effektfulla men
hjärtat satt uppe i halsgropen. Som någon uttryckte det så
blev man svett i handen när vi nådde 3200m i högsta tvära
kurvan. På något lägre höjd stannade vi för en gemytlig
picknicklunch där hela gänget delade ett långbord. Tyvärr
kände inte brunbjörnen av dofterna från vår lunch utan
vi fick nöja oss med att se bisonoxar, hjortar och någon
varg längs vägen. Parken har en otroligt djup ravin som
visar varifrån parken fått sitt namn. Berggrunden lyser gul
längs sidorna och accentuerar fallets storhet. Det är svavel
som färgar stenen gul. Yellowstone är känt för sina gejsrar.
Den mest spektakulära sprutar upp hett vatten 50 m upp i
luften. Eftersom gejsern har sin bestämda cykel för utbrott
kallas den Old Faithful.
Åtskilliga miljöer kändes som klippta ur cowboyfilmer.
Bakom de tvära höga gulbruna klipporna kunde bovarna
gömma sig för att när som helst dyka fram och göra ett
hold up. De mindre städerna har kvar sin Main Street och
husen fortfarande har sin gamla karaktär.
Mormonernas stad är Salt Lake City. När deras ledare
Brigham Young kom hit år 1847utbrast han ”This is the
place”. Ännu lever många mormoner här även om de inte
idag är i majoritet. Spåren efter de första mormonernas
stadsplanering finns kvar. Gatorna är 45 m breda för att ett
fyrförspänt oxspann skulle kunna vända. Idag ger det ett
öde intryck åt staden accentuerat av att många gamla hus
är rivna och ännu har tomterna inte bebyggts. I hjärtat av
staden ligger Temple Square som omfattar mormonernas
tempel, tabernakel, samlingssal och administrativa huvudkontor. Dessutom finns deras släktforskningscentrum där
alla kan söka sina förfäder. Några av oss fick mer kunskap
om sina rötter genom att få hjälp här.
För att komma till resans slutpunkt Denver åkte vi det så
kallade panoramatåget. Färden gick hela dagen genom
Klippiga bergen där det ena natursceneriet avlöste det
andra och inget var det andra likt. Oerhört mätta på upplevelser besökte vi Capitolium i Denver för att inmundiga
en äkta buffelburgare på fiket vid Buffalo Bills grav. Under
hela resan hade vi vädrets makter med oss. Solen sken och
månen avslutade sitt lopp genom att nå fullmåne i Denver.
Nu väntar vi på en uppföljare för USA har många fler delstater att upptäcka!
Nedtecknat av resenärerna Nils och Gunilla Winberg
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Äntligen nya
logelokaler

Logen Ogmion i Hudiksvall har de senaste 20 åren haft en liten, trång och besvärlig logelokal som har hämmat dess utveckling. Brödrantalet i logen har
under denna tid legat på runt 25-30 bröder. Genomsnittet på antalet närvarande bröder på logemötena har varit 17-20. Det betyder 60 -65 % närvaro.
Logelokalen var belägen längst nere i källaren, Grottan, som ägdes av Folkets Hus Föreningen i Hudiksvall. I våras gick Föreningen i konkurs varvid
Logen blev uppsagd och utan logelokal. Arbetet med att hitta en ny lokal
inleddes under april månad. 5-6 olika alternativ inventerades och det som
blev lyckosamt var ÄÄ Lars Molins och MÄ Jan-Erik Westbergs kontakt med
Odd-Fellow. Bröderna där, tog tacksamt emot en ny hyresgäst.
Torsdagen den 16 september invigde SL Järnbäralands SL-ämbetsmän
den nya logelokalen. Att vara med om en invigning av en ny logelokal
har antagligen inte många bröder varit med om. Det var en fantastisk
upplevelse.
39 bröder har kommit för att närvara i den stora, vackra lunden. Och
vilken akustik, har väl sällan varit med om att 39 bröders röster skulle
låta som en värsta Kjell Lönnå kör. Organisten Anders Martinsson som
hade sin position högt upp i en eget etage var helt lyrisk med de olika
instrument av toppklass som han hade till sitt förfogande.
Eubatmötet i den nya lunden där alla ämbetsmännen kunde gå direkt
till sina ämbetsmannaplatser utan att först, som i den gamla logelokalen
bära och bubba och ställa i ordning innan mötet kunde börja. ÄÄ Lars
Mohlin uttryckte sin stora glädje till sina samtliga närvarande ämbetsmän och till oss andra närvarande bröder att nu börjar en ny resa för
logen Ogmion.
Från logen Alir kom det 15 bröder, och ifrån logen Borvo var 3 bröder
närvarande. I efterlogen som präglades av glädje och mycken sång hölls
även många lyckönskningstal från tillresta bröder. ÄÄ Morgan Brodin
ifrån logen Alir och Skr Ulf Eriksson från logen Borvo, överlämnade
blommor och lyckönskade logen Ogmion till den nya logelokalen.

SL Järnbäralands Ämbetsmän; SM Göran Strömbohm, SÄÄ Ingemar Ehn,
SSkm Ulf Höberg, SSkr Nils-Erik Falk

att logen nu kan koncentrera sig
på att få in fler bröder. Men även att
förberedelserna inför logemöten
blir mycket enklare. Matfrågan till
efterlogen blir nu en bagatell mot
tidigare slitsamt arbete. Efterlogen
präglades av glädje och entusiasm
för den nya lokalen.
Ogmions målssättning för framtiden är att om ett antal år brödrantalet vuxit till upp emot 50
talet bröder.
Text o bild; Johnny S Andersson
ÄÄ Lars Molin tackar för uppvaktningarna

I ett samtal med ÄÄ Lars Molin frågade jag honom om vad hans uttryck
”en ny resa för logen” skulle komma att betyda. Han menade framförallt
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Att vara länsman i Delsbo
på 1800-talet
Under den senare delen av 1880-talet befann sig en ämbetsman på en
resa i Hälsingland, berättas det i en gammal historia. Han kom också
till Delsbo i avsikt att hälsa på ortens länsman. Eftersom han inte visste
var denne bodde frågade han en äldre man han mötte efter vägen, var
länsmannens hus var beläget. Länsman, blev svaret, Ja, om herrn menar
kommissarien, så har vi haft en sådan, men han har kommit bort.
Det är en gammal historia, men här skall vi tala om en länsman som inte
kom bort. Han var själv hälsing, född i Undersviks församling i nådens år
anno 1852. Den mannen hette Pehr Söderman och avlade sin mogenhetsexamen, som det hette då, i Uppsala.
Inför val av yrke valde han nu soldatens. Någon svensk officersexamen avlade han emellertid aldrig. Han begärde avsked från armén och kom till
landsstaten i Gävleborgs län och blev efter något år förordnad till länsman
i Delsbo distrikt. Det fanns nog många som skulle ha avsagt sig uppdraget
vid den tiden. Det var ett uppdrag fullt av risker och ämbetets innehavare
var ofta hotad till liv och lem under utövandet av sina ämbetsplikter. Våldshandlingar av olika slag och även dråp var inga ovanliga företeelser. Organiserade band terroriserade bygdens skötsamma innevånare.
Pehr Söderman var inte rädd av sig. Han var därtill stark och lade inga
fingrar emellan. Han tvekade aldrig att söka upp bovarna, lönnbrännarna och slagskämparna i deras tillhåll. Söderman skaffade sig många
fiender bland de laglösa. Vid ett tillfälle var det nära att både Söderman
själv och hela hans familj hade strukit med.
Det var en mörk natt när alla sov i länsmansgården. Plötsligt väcktes alla
husets innevånare av en kraftig explosion. Sten och trä ur byggnadsstommen rasade ner i de rum där länsmannen och hans familj låg. Märkligt
nog undkom emellertid såväl makarna Söderman som deras barn den
gången utan allvarligare skador.
Explosionen orsakades av dynamit som hämndlystna tänt på och stoppat in genom husets källargluggar. Det var rena mordförsöket. Typiskt

för Söderman var, att han omedelbart spände för sin vagn och åkte den
tre mil långa vägen in i skogen till den gård där han misstänkte att gärningsmännen hörde hemma. Han anhöll karlarna i gården, men senare
frikändes dessa i brist på bevis.
Ett annat exempel på vad länsman i Delsbo kunde råka ut för var när
Söderman befann sig på hemväg efter ett ärende i bygden. I närheten av
länsmansgården blev han överfallen av flera illasinnade personer som
han tidigare hade haft att göra med. Han hade inte en chans att värja sig
mot så många samtidigt, varvid han misshandlades till dess hans vedersakare trodde han var medvetslös. Då slängde de honom i en djupt
vattenfylld lergrav. Förövarna av detta nidingsdåd ville dock vara absolut
säkra på att den hatade länsmannen denna gång inte skulle komma undan. De fick tag i några långa och spetsiga hässjestörar och med dessa
störar stötte de ner honom ytterligare i gropen. Om de därmed trodde att
de ”skaffat” bort länsman för alltid så bedrog de sig.
När ligisterna försvunnit från platsen lyckades han kravla sig upp ur den
lerfyllda gropen och dagen därpå, var han ånyo i farten och spårade upp
våldsmännen som överfallit honom och anhöll dem. I sin förskräckelse
över att bli anhållen av vad de trodde vara länsmannens vålnad, föll de
ömkligen till föga.
Ja, länsmannen i Delsbo, Pehr Söderman, var karl för sin hatt i en sällsynt hård tid. Lönnbrännare och ogärningsmän visade han ringa misskund med. Fattigdom och elände ömmande han för. Han var fruktad men
också avhållen av de skötsamma människorna i Delsbo. Någon direkt
skrivbordskarl var han kanske inte. Han sköt gärna på det som han
tyckte små och betydelselösa ärendena som hopade sig på hans bord.
Däremot tog han direkt tag med att jaga den kategori människor som på
den tiden var samhällets marodörer.
Text; Johnny S Andersson. Illustration Kari Aarnivaara
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Logen Halörs Guta Mästerskapet
i varpa 2010
utemöte

Månstorps Gavlar, beläget i östra delen av Vellinge kommun, byggdes i mitten av 1500-talet av den danske riddaren
Eske Bille. Under svensk/danska kriget i slutet av 1600-talet blev den vackra renässansborgen till stora delar förstörd. Förfallet fortsatte när traktens befolkning använde
tegel och sten från borgen som byggmaterial fram till 1926
då en renovering påbörjades. I dag är platsen välkänd
för sommarens många musikkvällar med kända artister.
Detta kunde ÄÄ Rolf Tillberg berätta om när han öppnade
det traditionella utemötet, när borgen ännu en gång intogs
av svenskar och danskar, men denna gång i fredligt syfte.
Han kunde hälsa 51 bröder välkomna och däribland flera
från Danmark. ÄÄ Sven Erik Jeske framförde hälsningar
från Logen Excalibur och Stella Polaris, för Trelleborg
talade ÄÄ Richard Åström som hade nio bröder med sig.
Den vackra kvällen med en lätt bris och pågående solnedgång inramades av musik och poesi. Trubaduren ”Trubadix” Janne Westerlund underhöll med gitarrmusik och
sång. OÄ Zivko Korecic läste en dikt om glädjen att närvara
och OÄ Lennart Blomgren bidrog med kinesiska visdomsord. Avslutningsvis fick vi höra Pär Lagerkvists dikt ”Det är
vackrast när det skymmer” uppläst av OÄ Bertil Ahlqvist.
Sedan bar det av
till Mariastugan i
Höllviken för det
efterlängtade sillabordet. Det var rikligt, välsmakande
och dessutom billigt
med det gamla priset 4.98, som bröder
generöst avrundade
till femman jämt.
Vi brukar sjunga flitigt på våra efterloger och denna gång
blev det ännu mer när duon Westerlund och Westerlund
trädde fram. Trubaduren Janne råkar vara bror till vår
Yv Sven Westerlund och tillsammans framfördes många
härliga låtar. Mellan sångerna fick vi av Stella Polaris MÄ
Holger Sverin en fördjupning i Månstorps Gavlars intressanta historia.
Kvällen innehöll allt – kultur, musik, sång, poesi, god mat
och framförallt det glada återseendet bland bröderna efter
sommarens uppehåll.
Hans Johansson

Tvåan i de båda varpaklasserna, Bo Jacobsson, begrundar allvarsamt sina placeringar medan
vinnaren av metallklassen, Lars-Erik Gahnström och vinnaren i stenklassen strålar i kapp
med den nergående eftermiddagssolen.

”Gotland fann allra först en man som hette Tjelvar. Då var Gotland bundet av mörka
makter så att ön om dagen sjönk i havet och om natten var det uppe. Men Tjelvar bar
först av alla eld till landet och sen sjönk det aldrig. Denne Tjelvar hade en son som
hette Havde och Havdes hustru hette Vitastjärna.” Så inleds Gutasagan som behandlar
Gotlands äldsta historia fram till kristendomens införande.
30 gutabröder samlades i den anrika Åsbergska hagen strax norr om Visby för att avgöra den årliga kampen om årets bästa varpakastare i Logen Guta. 20 ställde upp som
tävlande, resterande följde tävlingarna från särskilt upprättade ”friluftsbaren”.
Tävlingen avgjordes i två klasser, dels den mera precisa och elitbetonade klassen metallvarpa och dels den gamla hederliga och mera slumpmässiga stenvarpan. I klassen stenvarpa
segrade logens förre ÄÄ Sylve Klint före Bo Jacobsson efter en mycket säker och gedigen
kastning. I klassen metallvarpa segrade för tredje gången i tävlingens historia Riddaren av
Ringmuren Lars-Erik Gahnström före den åter igen andraplacerade Bo Jacobsson.
Tävlingsplatsen Åsbergska hagen är en vidunderligt vacker plats som bevarats på ett föredömligt sätt. Den förvärvades en gång i tiden genom att änkefrun Anna Åhsberg, född
Brunnberg, 1904 ställde tillräckliga medel till förfogande för inköp av markområdet.
Hagen är belägen i det så kallade ”Snäckgärdet”. Namnet ”Snäckgärdet” på strandområdet har sitt ursprung från vikingatiden och man hade där en inte obetydlig landningsplats för båtarna ”snäckorna” för dockning och rekreation för besättningarna.
Enligt Gotlands äldsta tryckta krönika utgjorde området även ursprunget för staden
Visby. Denna teori eller påstående är emellertid ifrågasatt men svaret på frågan får
anstå tills vidare därför att inga arkeologiska utgrävningar har hittills företagits.
Efter tävlingarnas slut samlades bröderna nere vid havet i Flundrevikens samlingslokal och intog en näringsrik måltid bestående av kroppkakor med tillbehör. Solen hade
sänkt sig i havet och den ännu ljusa purpurröda natthimlen var sparsamt men effektfullt
dekorerad med svarta moln. Snart uppmanades vi att följa en flämtande fackla tillbaka
in i den mörka skogen. In i Åhsbegska hagen.
Därinne finns en naturlig lund nästan osynlig för den som inte känner till den. Där
hölls den druidiska sammankomsten i nattmörkret och där den naturliga lunden lystes upp av tända fackelbloss. När vi bänkat oss kunde vi tydligt höra det stilla rogivande
bruset från havet några hundra meter bort.
Jag kom att tänka på att landhöjningen på Gotland sen vikingatiden varit cirka 2 meter och den plats som vi tänt vår eld på ligger cirka 2 meter över havets yta. Vi skulle
faktiskt kunna stå på den plats som den förste gotlänningen, Tjelvar, befann sig på när
ha bröt förbannelsen genom att tända den eld som gjorde att ön inte sjönk i havet vid
gryningen. Platsen är i vart fall historiskt dokumenterad.
Och varför inte! Någon av de närvarande bröderna skulle kunna vara en sentida ättling
till Havde?
Text Bertil Andersson. Foto Bo Jacobsson
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Minera
Ferrorums
utemöte

Efter en lång och förhoppningsvis stärkande sommar var det så dags för bröderna
att samlas till terminens första möte. Som
vanligt var det många och hjärtliga återseenden, trots att vi bor på en relativt liten ort,
så träffar man inte så många bröder under
sommaren. Traditionsenligt startar vi med
utemöte, denna gång höll vi till i OK Sarvens
klubbstuga, efter” Kullevägen”
Efter mötet i det fria, där vi bytt ut eklövet
mot norrlands egen ek björken, tågade bröderna under br M ledning tillbaka till utgångspunkten där fu lika traditionellt dukat
upp med Norrlands delikatessen surströmming. Till strömmingen serverades mandelpotatis och tillbehör, i både fast och flytande
form.
Att samvaron och vänskapen för bröderna
är viktig kunde man se av närvaron även
av de bröder som inte uppskattar den Norrländska delikatessen, dessa bröder behövde
dock inte gå hem på fastande mage. Fu hade
som vanligt även dukat upp med ett antal
olika sorters sill.
Som vanligt så gick tiden alldeles för fort,
och vips (kändes det som) var det dags att
bryta upp och bröderna begav sig hemåt i
E F E.
Text: Christer T, Foto: Per-Erik Jönsson
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Östanland Open
på Wittsjö GK

Den 5 september spelades Östanland Open i
Golf för första gången med logen Stonehenge som
värd, på Wittsjö Golfklubb strax utanför Hässleholm. 52 spelsugna druider med damer hade
hörsammat kallelsen till dagens begivenhet.
Samtliga loger utom logen Värend och Albota var
representerade och detta måste ses som positivt
och bådar gott för framtida drabbningar.
Eftersom Storlogen Östanland har satt upp två
ständigt vandrande hederspriser, ett till den
individuelle segraren och ett till bästa tremanna lag ser storlogen naturligtvis detta som en
ständigt återkommande tävling där bröder och
medföljande kansamlas kring ett gemensamt
intresse med ökad social gemenskap mellan
alla deltagare utanför själva logearbetet.
Tillbaka till tävlingen i Wittsjö, denna fantastiska september dag med fint väder och en
mycket välansad bana, som inspirerade alla
när man tog stansen på första tee. Tyvärr infrias inte alltid ens förväntningar i detta mystiska spel. Bollen vill inte alltid flyga den väg
man själv önskar. Men detta är väl det som
faschinerar utövaren. Efter diverse slicar,
hookar och duffar väntade sanningens ögonblick efter 18 hål, som tillfredsställde en del
men förmodligen inte alla deltagarna.

De norrländska
delikatesserna

Inte nog med att broder Tommy hade en bra
dag på golfbanan även övriga smålänningar

från Avalon i Älmhult hade tydligen trivts på
Wittsjös vackra golfbana och tog även hem lagpriset till Älmhult.
Dagen till ära hade vår SÄÄ Ove Finnhult infunnit sig för att förrätta prisutdelningen och
överlämna storlogens vandringspriser till segrarna i respektive klass. Dessa får nu pryda deras logehus på en framträdande plats till nästa
år, kan man tänka. Beträffande prisbordet i övrigt så gick ingen lottlös oavsett prestation. Och
det viktigaste är ju inte alltid att vinna utan att
kämpa väl i en god social gemenskap bröder i
mellan. Ett stort Grattis till logen Avalon, snyggt
jobbat!! Vi i logen
Stonehenge och övriga
loger i Storlogen Östanland ser därmed fram
emot Avalons inbjudan
och arrangemang inför
nästa års drabbning.
Alla skildes åt efter en
fin dag på golfbanan
och åkte hem var och
en till sitt för att slipa
formen inför nästa års Tävlingsledaren i aktion
upplaga av Östanland Open.

När allt var sammanräknat och klart stod
Tommy Almkvist från logen Avalon som
segrare med 70 slag netto och med Bo Nilsson
från logen Sonehenge som god tvåa med 71 slag
netto.
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Logen Polaris

Logen Dair

Utomhusmöte i Oksajärvi

Utemöte med damer

Det är en munter samling med bröder och deras respektive, som möts utanför Nils Ferlins staty vid Klarabergsgatan i Stockholm, vädret är inte det bästa,
men det visar sig allt efter som det begav sig att vädret trots allt är ombytligt,
och turligt nog i detta fall, så var det till det bättre. Alla som samlats för kvällens utemöte, är nyfikna på vad kvällens värd och värdinna Hans Olantjava
och hans fru Nyamaa, kommer att bjuda på för begivenheter under kvällen.
Med abonnerad buss och fyllda
whiskyglas och för damerna
champagne, lämnar vi Stockholms vimmel och tar oss norr
ut mot Östra Skärgårdsstad och
naturen.
Trots att det var en längre sträcka
Värdparet Hans Olantjava, hustru Nyamaa att åka, så passerade tiden väldigt
snabbt, som den gör i goda vänsamt ÄÄ Ingvar Nyström
ners lag. Väl framme serverades
det snittar som om man så önskade kunde sköljas ned med lite champagne,
samtidigt som man hade fick möjlighet att njuta av gott sällskap, medans
man blickade ut över Stockholms skärgård. Och se, där borta på Saxarfjärden kommer ju ”Silja Serenade” på väg till Helsingfors!

Efter en förhoppningsvis, skön och stärkande sommar, börjar vi sensommaren/hösten med ett utomhusmöte.
Värd för detta möte var br Ulf Elenius som upplåtit sin stuga i natursköna
Oksajärvi som ligger ca 12 km från tystnaden i Lainio.
Det var ett glatt gäng som samlades i det fina sensommarvädret utanför stugan, på fredagskvällen för att mingla vid baren, innan utemötet
tog vid. Efter utemötesritualen tog tävlingarna vid, den bestod av fyra
grenar, Straffsparkar med fotboll sedan blev det pilkastning därefter
följde en uppskattningstävling där det gällde att uppskatta en ytas area
i kvadratmeter, det var inte så enkelt! Sist men inte minst vidtog musik
frågesport.
Br Stefan Rova kammade hem första pris, men som vanligt blev ingen
utan vinst från det digra prisbordet.
Brödramåltiden avnjöts inomhus i den trevliga stugan, där serverades
chiliconcarne med sallad och vitlöksbaguette. Kvällens underhållning
bestod i att br Lars Ylvin och Anders Salomonsson spelade dragspel. Fredagen övergick ett par timmar in på lördagen innan det blev dags för
uppbrott.
Bild och text Anders Salomonsson

Efter en stunds samkväm på solterrassen var det dags att ta plats till
bords och förrätten, som i detta fall är en japansk traditionell rätt nämligen sushi, som lät sig väl smakas. Till detta kunde man givetvis välja olika
drycker utöver den lilla nubben, och för den som vågade kunde man
prova på både rysk svart vodka och direktimporterad mongolisk vodka.
Huvudrätten gick inte av för hackor den heller, rotfrukts gratäng med vad
som undertecknad uppfattade som lammkött, och skaldjurs soppa. Efter
ett par snapsvisor passade även Broder Gustav Svedin från logen Vasa att
själv framföra en sång.
Efter att ha avnjutit god mat och dryck passade ÄÄ Ingvar Nyström på att
tacka värdparet för all god mat och dryck som de bjudit på under kvällen,
och överlämnade ett presentkort på Kulturhuset Stockholm. Strax efter
detta, var det dags att göra ett avbrott och samlas för möte
i värdens vardagsrum, som hade generöst med utrymme, tillräckligt för att
alla bröder skulle få plats, även efter intagandet av kvällens begivenheter.
Efter Mötet var avklarat var det dags för efterrätt, med kaffe och avec som
kronan på verket efter en underbar måltid och fantastisk kväll.

En helsida i SDT
kostar bara 2.500:Det lönar sig!

Det var en nöjd samling med bröder och deras respektive som senare på
kvällen, åter satte sig i bussen för att åka tillbaka till Stockholm.
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Storlogen Sydborgen
kallar till ORDINARIE STORLOGEMÖTE söndagen den 14 november 2010
under värdskap av Logen Wales i Ordenshuset, Västergatan 3, Malmö
Dagordning
kl 10.30 Samling
kl 11.00 OÄ-gradenkl
kl 13.00 Ringgraden
kl 14.15 Kapitelgraden
Klädsel: Högtidsdräkt. ROÄ bär riddardräkt. Obs! Regalier medtages. Lunch och brödramåltid

ALLA STORLOGEBRÖDER HÄLSAS VÄLKOMNA I EFE
Anders Eriksson
SÄÄ

Thomas Servin
SSkr

Tänk på, att viss närvaro vid storlogemöten krävs för erhållande av Ring- och Old-Ärk-graden!
Det poängteras särskilt att bindande anmälan om deltagande i lunch och brödramåltid göres senast den 4 november
2010 till SM Karsten Klinteberg, tel bost 040-15 04 48, mobiltelefon 0707- 24 25 96. E-post: karstenk@spray.se

En Levande legend hos Logen Derva

Sigge Eriksson, skridskovärldsmästare, guld- och silvermedaljör vid olympiska
spelen i Cortina 1956. 12 månader innan Cortina var han helt inriktad på att
vinna 10.000 meter och det var ett stort ögonblick i svensk skridskohistoria.
Han slog värste konkurrenten, norrmannen Knut ”Kuppern” Johannesen med
en enda sekund, 16.35,9 och nytt olympiskt rekord.
Sigge var ingen träningsprodukt utan fick träna mycket, han tog själv ett fram
ett 10-punktsprogram och var det första nedskrivna förträningsprogrammet.
Det blev mycket träning i Vålådalen med bl a cykel och löpträning. Året innan, 1955
blev han europamästare och världsmästare och för det fick han Svenska Dagbladets
bragdmedalj. Vid EM i Falun 1955 och 10000 meter slog Sigge ryssen Oleg Gontjarenko, framhejad av en publik på mer än 15.000 personer, en hög siffra för dåtiden.
Oleg Gontjarenko var förhandstippad och stor favorit till att vinna och ingen
ryss hade i sin vildaste fantasi väntat sig något annat. Men Sigge visade var
skåpet skulle stå och vann med 27 sekunder.
VM i Moskva 1955 med 80.000 på läktaren där han mötte Knut ”Kuppern” Johannesen för första gången och vann 10.000 meter. En överförtjust publik stormade
skridskoovalen för att hylla den nye världsmästaren och Sigge fick snabbt ta sig ut
från arenan för att inte bli nedtrampad. Han fick efter tävlingarna en guldskridsko som en rysk guldsmed och f.d skridskoåkare hade tillverkat. Guldsmeden
hade räknat med att en ryss skulle vinna men eftersom skridskon var avsedd VMvinnaren så fick Sigge den med sig hem.
Varför började Sigge åka skridsko? Han hade en kompis som tränade skridsko på Fyrvalla i Östersund och följde med en kväll och tittade på när en av
ledarna kom fram till honom. Tränaren tyckte att han skulle prova på, och så
blev det medan kompisen småningom slutade. Fyrvalla var vid den tiden en av
tre skridskoarenor i Sverige, de andra fanns i Stockholm och Eskilstuna.

Höstens första Eu- möte den 26 augusti samlade 23 bröder till sedvanligt möte med vår ÄÄ Ulf Wredhammar som på slutet läste en dikt
och sedan framfördes ett musikstycke ur Vivaldis Fyra årstiderna
och lämpligt nog Hösten.
Som ideellt inslag denna kväll hade vi Skridskolegenden Sigge Eriksson
på besök. Han berättade om hela sin karriär och visade bilder och filmer från den tiden. Sigge som är född 1930 i Alanäs, norr om Strömsund
i Jämtland, uppvuxen i Östersund och tillhörde den anrika klubben IF
Castor i Östersund.

Sigge trivdes bäst med långa distanser, hade liksom ingen känsla för de korta. På den tiden åkte man enbart på naturisar, konstfrusen is fanns inte.
Sponsorer och pengar var det också dåligt med, så det var resultaten och viljan att
prestera som en drev framåt. Kommer ni ihåg Borg- och Stenmark-febern på 70-talet? Den fanns även på 50-talet fast då lyssnade man på radio och skridskotävlingar.
Sigge gjorde sin sista tävling vid VM 1957 på Fyrvalla Skridskometropol i Östersund och så här ser hans meritlista ut:
11 individulla.SM-Guld på distanser från 1.500 m.upp till 10.000 meter.
EM 1954 - brons i Davos, VM 1954 - 4:a i Sapporo, EM 1955 - guld i Falun, VM
1955 - guld i Moskva, EM 1956 - sammanlagt brons i Helsingfors, OS 1956 Guld 10.000 meter, OS 1956 - Silver 5.000 meter
Bosse Th
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Teutatesgolfen
2010

Grillfest & kubbspel
hos Logen Carnac

Om man är Druidbroder, tokig golfspelare och
bor i Sveriges golfhuvudstad. Vilket skall då stå
först i rubriken golfen eller Eubatmötet? Det
får bli en bakväg. Tidsordning! Eu-mötet läser
du om under Landet Runt.
Den 3 September samlades nio bröder ur
logen Teutates, samt en inbjuden broder ur
logen Wirdar, till den prestigefyllda Teutatesgolfen på Ringenäs golfklubb. Detta innebar
samtidigt inledningen på en hel helg med golf i
bröders sällskap då ett antal av bröderna, med
damer, lördagen den 4. September styrde kosan mot Wittsjö golfklubb för inspel inför Östanland Open, som skulle avgöras dagen därpå
på samma golfklubb.

Teutatesgolfen spelades i bra, men med något kyliga vindar, väder på en bana i fin kondition. Några
bröder hade dessutom förmågan att spela anständig golf. Till dessa hörde dock inte undertecknad,
som fick betrakta det hela som det misslyckade
genrepet inför premiären, Östanland Open.
När tävlingsledaren Br Håkan Håkansson summerade tävlingen visade det sig att fyra bröder gjort likvärdiga prestationer och slutat på samma resultat,
76 slag netto, varvid alla tillgängliga metoder fick
tillbringas för att reda ut ordningen. Till slut fanan
en segrare i Br Anders Helgotsson me Br Ebbe Jansson på andra plats, Br Lars Mlein på tredje plats och
Br Per-Ola Holmberg på fjärde plats.
Lars-Erik Blank

Söndagen den 22 augusti var Carnac-bröderna
med familjer inbjudna till grillfest med kubbspel
på Gröningen i Helsingborg, ett omtyckt rekreationsområde vid kanten av Öresund. På söndagsmorgonen var himlen ganska mörk med hotande
regnmoln, när festen började vid 15-tiden såg det
något bättre ut och efter ett tag så var det sol och en
blå himmel som höjde humöret på deltagarna.
Efter att FU serverat oss grillat kött med potatissallad och grillade majskolvar spelades kubbspel på 3 planer. Det blev många spännande
matcher under mycket skratt och försök till
taktikspel. Efter några timmars trevlig samvaro
tackade alla FU för en fantastik eftermiddag
med god mat och trevligt arrangemang.
Rolf Sönne

Värd det bästa!
Välkommen till
Sveriges största
butik för fest,
bal och bröllop!

Utflykt med Logen Vasa

Fotograf: Johan Lindvall www.johanlindvall.se

Ett trettiotal egna och gästande bröder hade samlats på Kvarndala gård i
Västra Klagstorp för en mjukstart inför höstens logearbete. Mötet inleddes av ÄÄ Ebbe Jönsson, som hälsade alla välkomna, tackade försynen
för det vackra vädret och höll en kort betraktelse över vad som hänt
under sommaruppehållet.
Br Christoffer Månsson sjöng och spelade gitarr på ett som vanligt mästerligt
sätt. Mötesplatsen var under en 100-årig kastanj mitt på gårdsplanen till den
fyrlängade gården, med anor från 1100-talet. Gården, som är en gåva till Kvarndala kulturhistoriska förening, har genomgått stora restaureringsarbeten med
bl a butik möblerad i gammal stil samt kafé och en stor samlingslokal. Föreningens Ordförande och Vice d:o guidade oss runt på gården.
ÄÄ:s hustru Elisabeth hade ordnat en buffé med havets läckerheter. Allt från
kräftor, kall- och varmrökt lax, patéer m.m. till ägg och sill. Mat för gourméer.
I väntan på kaffet hade Skr ordnat en tipsrunda. Tema ”Höstens blommor”
= svampar. Det var med stor tvekan han ville bli bjuden på svamp av de som
hade flest svar med tanke på brödernas kunskapsnivå. Som avslutning gratulerade ÄÄ Skr till hans höga ålder med blommor.
Ännu en kväll var tillända när vi skildes i den ljumma sommarnatten.
Kjell Clarin, Skriftförare
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Logen Kronos
i Helsingfors
10 år
Logen Kronos i Helsingfors, Finland, firar
sitt jubileum lördagen den 2 april 2011
Festligheterna inleds med
ämbetsmannainstallation kl. 12.00
efter kaffe med Jubileums loge kl 15.00.
Festbankett (klädsel frack) med damer kl 19.00
på Skatuddens Casino (Katajanokan Kasino) och
kommer att kosta ca. 80 euro.
Mer detaljerad information kommer i december
månad men reservera veckoslutet redan nu!
Med broderlig hälsning från festkommitten

Svensk Druid-Tidning
Logen Grannos i Avesta var värd för SL
Järnbäralands mästerskap i golf 2010.
Mästerskapet spelades söndagen den
15 juli i ett fantastisk sensommar väder med både värme och sol.
Fjolårssegraren Gunnar Ahlbom från
logen Alir var en av favoriterna men i
denna golfrunda var inte hans klubbor rätt inställda så resultatet blev
icke så lyckat denna gång. Däremot
var det en annan druidbroder som
ingen hade räknat med, som överlägset tog hem den åtråvärda vandringspokalen. Det var br Thomas
Lindgren från logen Borvo som med
sina järnklubbor tog hem Mästartiteln. Br Thomas gick på sitt hcp och
fick då 72 slag vilket är bra på denna
tunga, sugande bana. Lagtiteln gick

SL Järnbäraland
Golfmästerskap 2010
till logen Alir med golfarna Urban Söderberg, Leif Nylund
och Björn Österberg.
Text o bild, Johnny S Andersson

LANDET RUNT
tecken, för flitiga besök i logen. Fyra bröder fick motta närvarotecken för
100 möten och två bröder för 200 möten alla dessa med anknytning till nuvarande och förra ämbetsmannakåren med ÄÄ Richard Åström i spetsen. OÄ
Tore Ekvall fick tecken för 300 möten, och OÄ Rune Persson för 500 möten.

2 Logen Stella Polaris, Trelleborg
Eubatmöte och veteranafton med närvaroteckenutdelning den 9 september

Veteranbröder från vänster Lars-Erik Larsson, Alf Nilsson, Claes Nilsson, Åke
Dahlström, Helge Olsson, Erwin Schött, Lars-Olof Andersson, Fridolf Brynell,
Alf Hansson, Tom Ohlsson, Göran Nilsson, Rune Persson, Alvar Fäldt, Leif
Carlsson och Tore Ekvall

Hösten har gjort sitt intåg, och då känns det skönt att få stiga in i Lundens
värme och brödragemenskapen med 54 bröder närvarande.
Kvällen till ära hade vi femton veteranbröder närvarande, två av dessa
veteraner har varit logen trogen i över 60 år. Nämligen OÄ Erwin Schött
94 år med snart 64 logeår bakom sig och br Fridolf Brynell 94 år med
snart 63 logeår bakom sig. Vi yngre bröder som tycker att det är lugnt och
avstressande att träda in i lundens gemenskap och känna den värme som
sprider sig, kan förstå att det är ett av de recept som gör att många bröder
kan få ett bra och hälsosamt liv i denna gemenskap.
En av bröderna som jag hade vid min sida frågade jag hur man bär sig åt för
att komma upp i en så aktningsvärd ålder. Han hade ingen direkt förklaring,
men sa att han aldrig varit sjuk. Denna kväll fick också 8 bröder närvaro-

I efterlogen fick vi denna kväll
höra Mikaela och Mikael
Brorsson far och dotter, spela
och sjunga för oss bröder.
Mikael som hade kört ända
ner från Karlshamn och via
Malmö, där han hämtade sin
dotter på Musikhögskolan,
för att sedan ge sig ner till
Trelleborg för att förgylla vår
afton. På dragspel spelade
Mikael Brorsson vid dragspelet och hans
Mikael Amazing Grace och
dotter Mikaela som sjunger
det lät som han spelade på en
skotsk säckpipa. Han imiterade även Sten Broman och skojade om hans syn
på dragspel.
Mikaela med sin ljuvliga röst sjöng ur en del musicaler bl.a. ur Kristina
från Duvemåla. Hon blev även kompad av pappa Mikael när hon spelade ljuvliga toner på sin violin. Tillsammans hade de glimten i ögat och
hade en trevlig dialog med bröderna. Mikaela satsar mycket på klassisk
musik, men som jag har sagt vid flera tillfällen, jag blir inte förvånad
om hon dyker upp i Idol eller blir känd genom sin musik på något annat
vis.

Torsdagen den 23 september
Den andra för terminen träffades bröderna återigen, ett välbesökt möte
med 53 bröder närvarande. Detta var ett gemensamt möte med Logen
Selene och kvällen till ära fick vi också besök av en broder från logen
Stonhenge och en broder från Logen Nemeton.
En kväll där broder Folke Dubell gav oss en introduktion i Kelternas och
Druidernas historia. Ett spännande material som väcker fortsatt nyfikenhet att studera och ta del av, vilket bröderna också kommer att få möjlighet att göra. En studiecirkel som kommer att starta under ledning av Br
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Folke i oktober. Ett stort tack vill jag ge till br Folke som har fördjupat sig
i och samlat in ett material till sex studietimmar.
Bröderna fick bl.a. se en bild
från Österrike som föreställde
en vagn med folk som var på
väg till en begravning där man
på en närbild fick ta del av ett
märkligt fenomen. Detta fenomen har också sin härstamning
från Söderslätt, vilket vi också
fick se en bild av, och som Br
Folke kommer att delge och berätta för de bröder som kommer
att medverka på studiecirkeln.

Till brödramåltiden serverades som vanligt god och närande mat och
dryck. Logevärden hade dock inte, som druiden Miraculix, använt mistlar i dryckerna vilket skulle ha givit oss övernaturlig styrka. Men lite
stärkta av dryckerna kände vi oss trots allt ändå!

Eubatmöte med reception den 3 september

Är någon broder intresserad av
att delta i studiecirkeln går det
MÄ Holger Sverin tackar broder Folke
bra att kontakta MÄ Holger SveDubell för ett intressant anförande
rin. Fastighetsbolaget Druidvillan har för tillfället också en ny krögare på prov som var ute och presenterade sig och hälsade på de i afton närvarande bröderna.
Vid pennan: MÄ Holger Sverin, Fotograf: Br Jan Fridsten

4 Logen Amici, Landskrona
D-stämma och EU-möte den 7 september.
ÄÄ hälsade alla bröderna välkomna till D-stämma och EU-möte på sitt
sedvanliga sätt. Denna gång var det dessvärre överskott på OÄ-sidan! Men
totalt var vi 24 br.
Som avslutning på kvällen hade vi Tibor O´dor
på besök, han höll ett föredrag kring antioxidanter och deras hälsoeffekter. Kom även in på
den produkt på marknaden som innehåller den
största mängden antioxidanter, Xoçai baserad
på kallpressad kakao. Han hänvisade bröderna
att tala med Broder Martin H för mer detaljer. Bröderna lyssnade uppmärksamt, då och
då kom spontana frågor som besvarades med
enorm detaljkännedom av Tibor.
Efter föredraget fick bröderna provsmaka denna antioxidantbomb till choklad. Tibor tackades med en varm applåd för
detta intressanta föredrag. Intresset fortsatte på vägen ut och en hel del
av bröderna tog med sig smakprov till sina respektive. Ingen lämnade
mötet oberörd!
Fd Skr Martin Hovenberg

Denna kväll var vi 53 bröder när mötet startade och 60 när det slutade.
Brödrakretsen hade alltså under sedvanligt högtidliga former utökats
med sju nya eubater nämligen: Hans Karlsson, Mikael Antonsson, Tobias Karlsson, Kjell Elofsson, Fredrik Byrskog, Bernt
Gudmundsson samt Peter Lundqvist. Dessutom hade under mötet
i lunden veterantecken utdelats
till br Rolf Sjöberg av ämbetsmän
från storlogen Östanland med SÄÄ
Ove Finnhult i spetsen.
Talet till fosterlandet hölls av br
Kjell Bodensten med utgångspunkt
från kämpande fattiga soldathustrur som starkt bidragit till att
Ulf-Peter Strömberg med ÄÄ Kenneth
forma vårt fosterland.
Johansson, Logen Taliesin
Gästande SV Staffan Malmqvist tackade för maten och vinet, som var utsökta som vanligt.
Anders F.

9 Logen Merlin, Karlskrona
Druidgradgivning, Eu-möte den 25 september
Det var drygt 20 grader ute när 20 bröder hade samlats för att vara med
när de fem Barderna Ulf Gustavsson, Torben Lindqvist, Mats Olsson,
Ulf Ottosson och Håkan Thiman skulle bli upphöjda till Druider.
Kvällens tj. ÄÄ Kurt Olsson ledde D-stämman
och vi fick vara med om
en mycket högtidlig och
fin reception där dessa
fem Barder blev upptagna i Druidgraden. Under
ideellt fick vi på önskemål från recipienden Ulf
Ottosson lyssna till ”I
would do anything” med
Kenny Loggins.

8 Logen Wirdar, Ljungby
Eubatmöte den 18 augusti
Denna kväll hade 51 bröder sökt sig till vårt Eu-möte trots vädermässig
försmak av höstrusk.
Kvällens ideella inslag framfördes av Br Lars Oscarson under rubriken
”Den magiska växten”. Detta visade sig handla om den märkliga misteln
som har en så viktig symbolroll i vår orden. Verklighetens mistel är en
unik halvparasit som växer på lövträd i vissa delar av vårt land, dock inte
på ek. Misteln är inte uppskattad av många för sin skönhet men däremot
för sedvänjan att man får kyssa vem som helst under en mistel.

Tj. ÄÄ Dennis Larsson kunde hälsa 33 bröder välkomna till Eu-mötet. Förutom skrivelser och meddelanden fick vi en ekonomisk rapport från Skm.
Som ideellt inslag läste M Karl-Eric Andersson dikten ”förhöst” av Pälle
Näver samtidigt som Org. Anders Welltén spelade ”Hösten ” av Vivaldi.
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Vid efterlogen hölls talet till fosterlandet av br. Mikael Wirbrand och han
hade ett tema om årstiderna. I talet till recipienderna talade OÄ Kurt
Olsson bland annat om att man som druid får vara med och besluta i
ekonomiska frågor och att man är valbar som ämbetsman. Han hoppades
också att de fortsatt skulle vara flitiga att besöka logen.
För recipienderna talade br. Håkan Thiman och han framförde ett stort
tack för att de hade fått förtroendet att bli upphöjda till druider.
Tj. ÄÄ Dennis Larsson delade ut märket för 300 genomförda möten till br.
Tommy Anbrand. Tack för maten till Fu med logevärd Weine Holmberg i
spetsen framfördes på ett humoristiskt sätt av tj. MÄ Anders Johnsson. Lv.
tackade de nya medhjäpare han hade ikväll, när några av de ordinarie var
kvällens recipiender.

Svensk Druid-Tidning
ÄÄ framförde ett varmt tack till alla de bröder som i stort antal deltog vid
broder Uno Palms begravning. Minnesfonden är öppen fortfarande och
det går bra att lämna sitt bidrag via nätet eller via begravningsbyrån.
Vi fick även sjuklägesrapporter ifrån bröder i sådana omständigheter.
Mötet avslutades med ett ideellt inslag och broder musicerare lät oss höra
”She´s not you” med Elvis Presley.
I efterlogen serverades traditionell pannbiff med lök vilket verkligen gick
hem hos bröderna.
Leg

Kvällen fortsatte sedan i stort gemyt, innan det var dags att vandra hemåt
i den ljumma höstnatten.

20 Logen Carnac, Helsingborg

KEA

Eubatmöte den 24 augusti
Trots ett vackert sensommarväder blev det 55 % av Carnacbröderna som
valde logemötet, det värmer ett druidhjärta. Nu var det inte första gången
i samband med denna sommar som Carnacbröderna träffades.

18 Logen Cynthus, Ulricehamn
26 augusti Eu-möte med sorgeloge
Sorgloge inledde kvällens sammankomst över bröderna Karl-Alberth Johansson och Uno Palm. ÄÄ Pierre Ullmark hälsade därefter bröder och
gäster välkomna till dagens eubatmöte. ÄÄ föredrog namnen på fyra sökande till vår loge tillsammans med namnen på förslagsställarna. Ballotering kommer att företas den 23/9 och reception den 14/10.

På försommaren var det Carnacdamer som arrangerade en trevlig utflykt
och på sensommaren var det logens FU som bjöd in till ”Grillfest med
kubbspel” (enl. sep. artikel). Dessutom är det i september en golftävling
om Carnacmästerskapet. Typ av aktiviteter som stärker gemenskapen.

Bland flertalet hälsningar kan nämnas de från bröder med hälsosvårigheter och dessa hälsningar känns ibland trösterika och ibland väcker de
tankar hos oss om glädjen att få känna sig någorlunda frisk och alert.
Alla vi bröder tänker på er med sviktande hälsa och man hoppas att bröder tar sig tid att besöka er för att lätta upp vardagen.
Br Alf Stenson informerade om nästa Storlogemöte i Arvika den 23/10.
ÄÄ påminde om nästa dags begravningsgudstjänst för br Uno Palm. 59
bröder var närvarande.
Bröderna Lage Gustavsson, Stig Nordlund och Morgan Målberg uppvaktades i efterlogen, där senare Lv Sten-Åke Andersson välkomnade bröderna till årets kräftmåltid.

9 september
Ämbetsmannakåren inledde kvällen med ett förkortat Bardating och 40
bröder deltog.
Kl 19.40 inleddes Eubatmötet och ytterligare nio bröder hade anslutit sig.
ÄÄ nämnde i sitt välkomnande att det var ett glädjande stort antal bröder
närvarande med tanke på det fina höstvädret som säkert lockade till andra
aktiviteter. Vi fick rapporter ifrån flera aktiviteter såsom resan till Landvetter,
Polenresan för inbitna badare och Kungshamnsresan för dito mc-förare.

Christian Carlsson och Börje Lindén informerar f.d.
Antaresbröderna om Carnac.

Eubatmötet den 24/8 var för den nya ämbetsmannakåren inledningen
på 2 års ämbetsutövning i Carnac. och den starten lovar gott inför framtiden. Till efterlogen var två före detta bröder från ODO Logen Antares,
denna loge som troligtvis var den sista resten av ODO-Loger i Sverige.
Logen Antares är nu upplöst.
Som bekant så står ODO för Oberoende Druid Orden. Som kuriosa i sammanhanget kan nämnas att Logen Carnac och Logen Antares har verkat i
samma lokaler men naturligtvis vid olika tidpunkter. Nu visade det sig att 2 av
Antares bröderna var intresserade av att lära känna druidbröderna i Carnac
och blev inbjudna att gästa oss i efterlogen denna afton. Antaresbröderna Rolf
Bjurestig och Tommy Bilefalk hälsades speciellt välkomna till efterlogen.
Speciellt välkommen till efterlogen hälsades
också kvällens föredragshållare, Henrik
Wachtmeister, som höll ett mycket uppskattat och fängslande föredrag om Tycho Brahe
som avslöjade en mycket inträngande och detaljrik kunskap i ämnet. Efter en intressant
och berikande kväll tillsammans med logebröderna skiljs vi för att redan nu sikta in
oss på nästa möte med bröderna.
Text: Kjell Håkansson, foto: Jan Åberg

OBS!
Ev. Bildtexter skall alltid finnas i slutet av
referatet, inte som namn på bilden.

Bröderna Gillis Andersson, Kjell Andersson, Conny Mattsson, Jan Andersson
och Harald Bäckström, underhåller varandra under efterlogens måltid.
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23 Logen Henry Hurle, Köping

26 Logen Teutates, Halmstad

Eubatmöte den 16 september

Eubatmöte

Efter sedvanligt lyckat utemöte hemma hos broder Göran Johansson, kallades bröderna till det första innemötet medio september. Dryga trettiotalet bröder hade mött upp till gemenskapen.

Onsdagen genomfördes, under ÄÄ Patrik Byhmer, ett traditiosenligt
Eubatmöte. Ja, det blev nästan traditionsenligt för organisten och dennes
samtliga ersättare var frånvarande. Detta är dock inget problem me d så
många bröder med vackra sångröster. Det blev A capella istället.

I Lunden informerades bröderna om namnet på två presumtiva bröder.
Under ideellt berättade TJOÄ Göran Johansson spirituellt om Bondepraktikans förutsägelser med utgångspunkt från september. Han avslutade
med några ord om tonsättaren George Friedrich Händel och som avslutning spelades Händels Air.
I efterlogen höll broder Rolf Råberg ett kärnfullt tal.
”Att vi bröder tillsammans kan träffas, röda,
blå och gröna några dagar innan valet och i
vår gemenskap umgås som just bröder, är stort.
Kärleken är den största och starkaste känsla vi
människor kan känna.
Att vi bröder i logen Henry Hurle får träffas och
dela några timmar tillsammans liknar det som
Aaron Antonovsky beskriver i sitt begrepp KASAM, känslan av sammanhang. KASAM är nödvändig för att vi skall kunna förstå vilka vi är och
vart vi är på väg och hur vi kommer dit.
Tack för att jag, som fortfarande känner mig som en ”rookie”, får vara en
del i detta sammanhang”, sa broder Rolf bland annat.
Apropå kärlek. Broder Thomas Kvarnström meddelade att han gått sta
och gift sig bakom brödernas ryggar. Genast efter detta uppmanade bartender Nils Arpi bröderna att rösta, dock ej på cognac, då denna ljuva
dryck tillfälligtvis tagit slut.
Norrländsk företagsamhet var på tapeten; Det skall finnas ett systembolag i nästan varje hus, avslöjade broder Erik Andrén. Han bör veta
eftersom han ofta reser på våra nordliga breddgrader.
Det blev även tid för ett ego-föredrag. Broder Gunnar Eklund avslöjade
några saker som inte var allom bekanta. ”Jag har börjat med stavgång.
I tjänsten har jag besökt ett fyrtiotal länder. Jag har vandrat i Malaysia
med flickvän och ryggsäck och jag har dykcertifikat. Dessutom kör jag
motorcykel och har blivit farfar”.
Bo Asp

Efter mötet och brödramåltid genomfördes en annan traditionstyngd aktivitet, Teutates puttningstävling. Br Håkan Håkansson hade ställt puttmatta, bollar och verktyg till förfogande. Det blev bitvis en hård kamp,
där Br Anders Helgotsson till slut stod som segrare. Br Anders? Var det
inte han som också vann fredagens Teuautesgolf. Mycket riktigt. Det blev
en dubbelviktoria för Br Anders. Det sades att det aldrig inträffat tidigare.
Överskottet från startavgiften överlämnades till stipendiefonden.
Lars-Erik Blank

29 Logen Fingal, Hörby
Eu med företagsbesök 7 sept
Höstupptakten inleddes med 36 brr som startade upp med besök hos
ATOS MEDICAL AB i Hörby som hade gett oss bröder möjligheten att få se
och ta del av sin verksamhet genom dess operativa chef Tommy Svensson
som på ett verkligt bra och informativt sätt bjöd oss ”in i företaget”. Det
var hur mycket som helst som vi inte visste om denna så expanderande
och väldigt värdefulla tillverkning inom området Öron, Näsa och Hals
hjälpmedel. Hur det hela började med bröderna Gert och Jan Ove Persson med Medical Rubber i Lyby 1986 och som i dag finns intill Falcks Ambulansstation och är under utbyggnad och hur Atos Medical växte upp
intill den tidigare Tractor Pulling Arenan med kommunen som byggherre
av fabriken och under 2009 omsattes 553 milj kr.
Prick kl 18.00 gällde det att vi var innan för grindarna som automatiskt
stängdes detta klockslag. Så med en gång kände vi att det här var ett företag som präglas av yppersta noggrannhet. Det vill till för tillverkningen
av artiklar och reservdelar för t.ex. ett liv med tal genom halsen. Dessa är
utvecklade av bästa expertis och under helt dammfritt med ”omklädd”
personal. Delarna byts ut efter ca sex mån samtidigt som utvecklingen hela
tiden arbetas framåt. Öronrör finns i 150 varianter som ersätter de aktiva
delarna i örat det är en revolution hur man kan få hörseln tillbaka.
Antalet anställda är 132 i Hörby samt ett antal säljare runt om i världen.
Av personalen i Hörby är ett 70-tal boende i kommunen och övriga pendlar samt finns det bara en man bland alla kvinnorna vars noggrannhet är
otrolig och klart före det manliga könet.

25 Logen Nennius, Boden
Den 4 juni samlades bröder utanför Logegården för busstransport till
Ängesholmen. Där hölls traditionella utemötet om avslutar vårens aktiviteter i logen. Framme möttes bröderna av en tipspromenad samt förfriskningar. Efter tipspromenaden väntade en kort promenad till ”lunden”
som för dagen var omgiven av Luleå älv. Efter all vandring var det sedan
skönt att sitta ner till bords för kvällens brödramåltid. Efter middagen
avnjöts kaffe och andra drycker tills det var tid att kliva på bussen för
hemfärd och ett långt sommarlov.

Atos är ett snabbväxande företag som år 2000 fick sitt ägande från Amerika och utvecklas nu till land efter land. I Nordeuropa är marknaden
medelmåttig men i södra Europa är den 3-4 ggr mer. Vi jobbar med
säljorganisation i hela världen för det finns i många länder stort antal
obehandlade patienter. Atos verksamhet är störst i världen frånsett ett
företag i Amerika. På den medicintekniska sidan är man världsmästare
och Hörby har kanske utan att veta om det med Medical Rubber som
levererar råmaterialet cilikon till Atos, två av världens duktigaste medicintekniska företag som är i starkt växande.

Vid pennan Per Gånvall

Gert Nilsson

Bröder referenter! Skriv kortfattat. Glöm inte att korrekturläsa texten.
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38 Logen Karlavagnen, Sundsvall

46 Logen Belenos, Uppsala

Fredagen 17 september

Eu-möte den 6 september.

Efter ett sedvanligt Eubatmöte samlades bröderna för gemensam måltid
som denna kväll bestod av gräddstuvad pytt i panna med tillbehör. Trots
älgjaktstid var uppslutningen
god. Flera av de nya bröderna
var närvarande och fick
under måltiden lyssna till
minnesvärda händelser som
utspelats inom logen.

Vilken drömstart av terminen!

Senare på kvällen när bröderna
samlats för kaffe, meddelade
Anders Hjärtström att det är
dags för den årliga historieberättartävlingen. Historierna
avlöste varandra och lockade till
skratt. Slutligen efter en spänAnders Hjärtström till vänstr delar ut priset
nande
omröstning utsågs Håkan
till Håkan Jonsson
Jonsson som segrare.
Anders Hjärtström delade ut vandringspriset som Håkan får förvalta i
ett år.
Text och foto, Rolf Granqvist

Förlogen fylldes successivt av förväntansfulla bröder och det var många
kära återseenden, inte bara bland ”ständigt närvarande” utan även mellan bröder som kanske inte alltid kommer så frekvent. ÄÄ, br Björn
Malmberg öppnade mötet och ledde arbetet i Lunden mycket rutinerat.
Det hade varit några jämna födelsedagar under sommaren och brr Per
Arne Hillström och Ingemar Backman, som var närvarande, fick det
traditionella diplomet som visade att logen sänder pengar till Stipendiefonden i samband med födelsedagarna. Meddelades att SDT skall ge
ut en druidkalender 2011 med målningar av br Kari som avspeglar vår
druidiska verksamhet. Kalendrarna kommer att vara numrerade och under mars 2011 kommer dragning att ske. De tolv originalmålningarna
kommer att lottas ut som inramade tavlor.
Överskottet, som beräknas till mer än 100 000 kr, kommer att gå till
Stipendiefonden som bl a stödjer prostataforskningen.
I Efterlogen bjöd Fu på Toast Skagen som förrätt och fläskytterfilé med potatisgratäng som huvudrätt. Till det hade munskänken ett välpassande argentiskt rödvin. Brödraumgänget var som vanligt lättsamt under måltiden.
När vi traskade hem ”på lätta fötter” tyckte nog alla, även om vi haft en bra
sommar, att det var väldigt roligt att druidkvällarna har kommit igång igen.
Totalt var vi 58 brr denna kväll.

Eu-möte med information den 20 sept.

39 Logen Argo, Ånge
Druidgradgivning och Eubatmöte den 16 september
Ämbetsmännen fick en riktig rivstart på säsongen, då Logen Argo i Ånge
inledde med druidgradgivning i nya lokaler.

Man undrar om den här kvällen är den sista då man går till logemötet
utan handskar på tassarna. De första höstlöven har så sakteliga börjat
singla till marken. Logemötet omgärdades av vacker musik. Den här
kvällen hade Org br Roland Thalén hjälp av br Jan Bergström som med
sin fantastiska gitarr förstärkte Br Rolands violin.

Broder Thomas Milling upphöjdes under högtidliga former till Druidgraden.
19 brr hade samlats i det tilltagande höstmörkret, där dock värmen och brödragemenskapen i lunden fick oss att glömma regn och rusk för en stund.
Under det efterföljande Eubatmötet uppmärksammades också att Logen
Argo till sina bröder nu kan räkna ännu en ROÄ, nämligen ”Riddaren av
Mittriket”, Lennart Cederberg, tillika SÄÄ i Storlogen Boreland.
Vår nye Druidbroder Thomas
Milling är ägare till de lokaler
där logen numera huserar, och i
efterlogen undertecknades högtidligen hyreskontraktet av ÄÄ
Anders Nilsson och hyresvärden själv. ÄÄ tackade br Thomas
för att han välvilligt ställt lokalen
till vårt förfogande, då logen tidigare under våren blev ”hemlös”.
När all pappersexercis och fotografering klarats av, bjöd LV P-O Garnes
till bords och vi trakterades med en mustig älgköttsoppa med alla tillbehör. Det blev många turer mellan bordet och soppgrytan innan bröderna
var nöjda. Kvällen avslutades som sig bör med en stunds trevlig samvaro
till kaffet, innan vi mätta och belåtna begav oss hemåt i den kyliga höstkvällen.
Anders Nilsson

Med anledning av br Lennart Norlins bortgång förrättade TjOÄ br Kari
Aarnivaara parentation. Mötet genomfördes ritualenligt under tiden som
br Lennart Johansson hade information med två nya presumtiva bröder.
Tf Lv br Tommy Lindgren bjöd oss till bords i Efterlogen. Det serverades
slottsstek med tillbehör och ett gott vin till detta.
De två gästerna presenterade sig på ett trevligt sätt och vi får hoppas att
även vi gjorde ett så gott intryck på dem så att vi får se dem till reception
framöver. ÄÄ br Björn Malmberg hälsade dem välkomna till vår loge och
vi var 51 närvarande bröder plus två gäster denna kväll.

D-stämma med ballotering samt Eu-möte den 4 oktober.
Fortfarande visade sig hösten från sin allra bästa sida. Molnfri himmel,
hög klar luft och förhållandevis varmt. Inga handskar ännu således.
Ikväll skulle vi ballotera de två blivande bröderna. Naturligtvis är det
mycket roligt att se fram emot en reception av två nya bröder om 14 dagar.
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Lika tråkigt är det att veta att två äldre bröder, Lennart Norlin och John
Persson har lämnat oss de senaste månaderna. Både Lennart och John
var mycket omtyckta och engagerade bröder.
Denna kväll höll tf TjOÄ Jan Gustafsson parentation för br John. Ett mycket
vackert tal som ÄÄ Björn Malmberg skrivit. Det kan bli en aha-upplevelse
för bröder som inte hunnit lära känna en äldre broder som tidigare haft
ett intressant liv och kanske varit väldigt aktiv inom Druid-Orden och den
loge han har tillhört.
Denna kväll blev Org br Roland Tahléns musik förstärkt av br Leif Alpsjös
nyckelharpa. I efterlogen serverade Fu mustig fisksoppa och till det ett
gott argentinskt vitt vin. Br Leif Andersson tackade för maten och till kaffet spelade brr Roland och Leif låtar för oss på fiol och nyckelharpa.
Ett antal av våra, annars så flitigt närvarande bröder, saknades denna
kväll så vi var ”bara” 48 bröder.

logen för en god besöksstatistik. Därefter ominstallerades Br Lars Edenhofer
som Iv högtidligt av TjOÄ Rolf E Carlsson.
I efterlogen bjöd våra Logevärdar på ”Pajkalas”, en buffé med tre olika
pajer stod framdukat i bankettsalen, efter en liten stund fanns det bara
smulor kvar på buffén och mätta och nöjda bröder bänkades sig framför OH-apparaten. Apparatskötare tillika OÄ Carl-Göran Söderblom tog över
och höll en intressant föreläsning om flygtrafikledningens historia och dess
tekniska utveckling, detta blev ett uppskattat inslag och aktuellt då flyget i
Sverige fyller 100 år.
Thesevsbröderna kommer den 26/10 besöka Linköpings nyrenoverade
Flygvapenmuseum som en del av ”födelsedagsfirandet”.

Druidstämma & Eubatmöte den 14 september

Text Caj Söderberg, foto Johan Beijer.

Kvällen startade med en Druidstämma med ballotering och ekonomi,
balloteringen utföll lysande och tre sökande kommer att kallas till kommande Reception.

52 Logen Sefir, Göteborg

Efter stämman välkomnade ÄÄ Conny Carlsson 46 bröder till aftonens
Eubatmöte, efter mötet samlades bröderna en stund i baren innan Logevärdarna påbjöd tillträde till bankettsalen. Bröderna bjöds på Lasagne al Forno
och trots brödernas mycket goda aptit lyckades man inte tömma buffébordet,
så brr Patrik och Bengt-Arne i Festlighetsutskottet sålde matlådor i baren, ett
bra initiativ en dag som denna då ekonomin har stått i centrum i Lunden.

Bardating med reception 8 September 2010.
I den vackra septemberskymningen tågade logen Sefirs bröder till sin
logelokal för höstens första inomhusmöte. Högtidsdräkterna kändes nog
ganska varma för de flesta denna ljumma förhöstkväll.
Bardatingets recipiender var brr Gert Jacobsson och Lars Molin. Våra
relativt nytillsatta ämbetsmän navigerade förtjänstfullt i den, för många,
nya ritualen för detta möte med reception.
Vår organist Mats Ulmestrand ljuddekorerade mötet på ett fängslande
sätt. Uppskattningen av detta kunde avläsas i brödernas tillbakalutade
huvuden, med ögonen slutna och händerna knäppta på magen.
Till efterlogen hade Gudrun i köket komponerat en himmelskt god “köttfärsgratäng a´la Africana” och som vanligt blev det en uppknäppt och avslappnad stämning runt borden. Recipiendernas tack framfördes av broder Gert
Jacobsson. Med de nya akustikbefrämjande åtgärderna, vilka Broder Sune
Karlsson helt ideellt ombesörjt, hörde alla väl vad broder Gert sade.
Detsamma gäller aftonens ideella inslag i efterlogen, där Broder Lars
Wallin med moderna presentationshjälpmedel illustrerade hur närvarooch besöksstatistik inom snar framtid kommer att administreras och
dokumenteras. “Låt vara att Druid-logernas grundvalar äro antika, dock
kan nya hjälpmedel dessa ytterligare berika!”
Tangerandes tangentbordet: E.P

55 Logen Thesevs, Linköping
Eubatmöte med Teckenutdelning den 31 augusti
42 bröder samlades i Lunden på höstens andra möte, traditionsenligt så sker
utdelning av trohetsmärken under detta möte och denna afton var fem bröder
aktuella. ÄÄ Conny Carlsson kallade fram följander
bröder, ROÄ Lars Kardfall,
700 möten, Ringbröderna
Per-Inge Glännfjord, 200
och Karl-Evert Björn 100
samt kapitelbröderna Torbjörn Johansson 100 och
Henrik Claesson 100, varefter de emottog trohetsOrg K Henrik Claesso, OÄ Carl-Göran Söderblom
märken och ÄÄ´s tack från
samt ROÄ Lars Kardfall

Lars Lööf och Jan-Erik Byrsjö

Aftonen avslutades med
entreprenören, turistambassadören och inte minst
Kinda Kanal-direktören
Lars Lööfs genomgång av
Kinda Kanals dåtid, nutid
och framtid, uppskattat
och intressant inslag där vi
fick en inblick i kommande
satsningar för att försköna
detta vattenstråk.

Kinda Kanal flyter förbi Druidgården bara några hundra meter bort och
är för många Linköpingsbröder vandringsleden till och från logen.
Br Torbjörn Johansson

56 Logen Camulus, Skövde
Eu-möte 13 september
Till hösten första möte hade kallelsen ändrats lite så till vida att vi träffades kl 18.00. Anledningen var nog så viktig, vår MÄ Kjell Dagälv hade
ordnat till ett föredrag före vårt ordinarie möte. Vi fick besök av överläkaren Claes Anderström från vårt stora sjukhus i kommunen. Under
nästan en och en halv timma pratade han om prostatacancer och vi fick
en bra inblick i vad det innebär att bli drabbad. Vi fick en bra beskrivning
hur en operation går till och via ett bilspel se vad som sker.
Tillfälle gavs också att ställa frågor och för några kanske det var första
gången man fick lite mera ingående information om prostatacancer.
En kort paus för bensträckning fick vi innan M kallade oss till möte. ÄÄ Owe
Carlsson hälsade oss välkomna till det första av höstens innemöte och talade
samtidigt om faddrarnas stora ansvar i logearbetet. Arbetet med att få fram
namn på eventuellt nya bröder har burit frukt, TjOÄ läste upp namnen på 10
presumtiva som har kallats till ett informationsmöte. Bra jobbat!
SMÄ Christer Hardenberg framförde en kort resumé om vad som tilldragit sig på utbildningskonferensen i Linköping i slutet av augusti.
I efterlogen var det som vanligt, högt till taket, och när broder Bengt-Inge
Brodén gör en stand up så viker sig bröderna av skratt.
Kvällens insamling till vår hjälpverksamhet gav nästan 800 kronor.
//Ch
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också broder Paul informerat om sitt arbete med brödravård genom att
kontakta de bröder, som tyvärr inte så ofta besöker logemötena.

58 Logen Selene, Trelleborg
Eu-möte med Logen Ad Astra, den 6 september
60 glada och skönsjungande bröder hade hörsammat kallelsen till Selenes första höstmöte. Ett Eu-möte tillsammans med Ad Astra, som traditionellt avslutas med ”Bierabend”.
Innan allsång och tyrolermusik öppnade ÄÄ mötet med parentation och
tyst minut för broder Jörgen Roslund som avlidit under sommaren efter
lång tids sjukdom. Desto positivare var att broder musici Kent Öijvindson och handbard Bo-Arne Skantz blev installerade i sina ämbeten av
ÄÄ Douglas Persson och TjOÄ Hans-Göran Olsson. Innan ÄÄ avslutade
mötet läste MÄ Fredrik Persson upp namnen på 60 bröder från logerna
Ad Astra, Stella Polaris, Excalibur Köpenhamn och Selene.
Sextetten Blåsarna underhöll med mycket tyrolermusik och allsång i efterlogen, blandat med eisbein, sauerkraut, korvar och potatismos. Givetvis nersköljt med tysk öl !
Trelleborgslogerna har även fått en ny ”krögare”, som presenterades under kvällen. Med tanke på kvällens utbud och smak är chansen stor att
bröderna under hösten kommer att öka, i varje fall i volym!
Förhoppningsvis avlöpte slutet på aftonen väl och alla bröder kom lyckligt hem. Undertecknad smög iväg i halvtid !

I efterlogen serverades en delikat
måltid bestående av hajmal med
tillbehör. Det latinska namnet är
Pangasius och fisken odlas i Asien
och Amerika. Det är en platt fisk
med vitt kött och kallas ibland
”vietnamesisk sjötunga” och det
med rätta. Det var tur att vi fick en
riklig och välsmakande måltid för
därefter berättade Walesbrodern
Gunnar Ekberg om sitt spännande
liv. Han började som sportdykare och tillsammans med en kamrat dök de
efter en sjunken sovjetisk spiontrålare i Öresund. Efter utbildning som attackdykare vid kustartilleriet blev han involverad i den militära underrättelsetjänsten för att sedan infiltrera FNL-grupperna. Så småningom fick han
också ”förtroendet” att arbetade med FLP i Palestina och Libanon. Det var en
fantastisk inblick vi fick i det nätverk som finns i spion- och terroristbranschen. Från kalla krigets aktörer fram till dagens konflikter i olika länder.
Rolf blev avslöjad av Jan Guillou i den s.k. IB-affären. Det var inte svårt att sitta
och lyssna i två timmar för att få berättat direkt från källan. De som vill veta
mer kan läsa Rolf Ekbergs bok ”De skall ju ändå dö”. ÄÄ Rolf Tillberg framförde ett stort tack till föredragshållaren varefter det var dags att ta sig hem i
den sena timmen, spanande över axeln att man inte var bevakad?
Hans Johansson

/ BeA

65 Logen Belisama, Vänersborg
Eubatmöte måndagen den 6 september.

Logen 61 Halör, Höllviken

Till mötet hade 18 bröder hörsammat kallelsen och de bröder som skickat en hälsning var det arbetet som satte hinder.

Eubatmöte den 9 september.
Den här kvällen fick de ordinarie ämbetsmännen vila sig, då det var dags
för de äldre att leda kvällens logemöte. OÄ Christer Silfver tjänstgjorde
som ÄÄ och kunde hälsa 35 bröder välkomna till kvällens möte, som
också var ägnad för åminnelse. På platsen för TjOÄ fanns ROÄ Roland
Boström och han var väl förberedd för den stund, när vi skall tänka på
våra avlidna bröder, som vi kände som sanna Druider och som arbetade
för det de trodde på nämligen, brödrakärlek och vänskap. En av bröderna var vår förste organist Einar Andersson, som skrev som hyllning
till Logen Halör ”Hembygdsvisa”, vilken vi också fick lyssna till.
OÄ Ulf Liljegren rapporterade från mötet med SL-ämbetsmän i Linköping
och att vi nu är 4956 bröder i Sverige och närmar oss det magiska målet 5000.
Tjänstgörande MÄ OÄ Lennart Harneman läste en dikt av Hjalmar Gullberg
och den följdes av vacker musik med Org. Gert Thuresson vid anläggningen.

Druidstämma och Eubatmöte den 23 september.
Spioneri, nyckelfrågor och hajmal var heta ämnen när 34 bröder samlades i Mariastugan. ÄÄ Rolf Tillberg kunde konstatera att alla ämbetsmännen fanns på sina platser när såväl Druidstämma som Eubatmöte
ritualenligt genomfördes. Nyckelfrågan var inte ekonomi, för den är god,
utan närmare vem som skall ha tillgång till våra nycklar. Det löstes med
endräkt vilket också var det ord MÄ Paul Ljungqvist uppehöll sig under
ideellt. Det gamla ordet endräkt används inte så ofta i vårt dagliga tal men
har betydelsen enighet eller i engelskan unison. Under några möten har

Carlgren´s Herr

Husbyvägen 15 • Borensberg
tel: 0141 414 14
www.frackshop.se

ÄÄ meddelade att en informationskväll för presumtiva bröder är planerat
till måndag den 20 september. För kvällens ideella inslag stod M LarsErik Åkesson för och han talade om symboliken och hur man uppträder
och rör sig i Lunden.
I efterlogen bjöds på sagolik god brödramåltid och dessert. Efter en trevlig samvaro styrde bröderna kosan till respektive hem.
För referatet Håkan Ekman

66 Logen Taliesin, Jönköping
Denna soliga höstkväll, den 17 september, hade Taliesin druidstämma.
Vi var 20 bröder samlade till möte och brödramåltid. Det stora diskussionsämnet för dagen var välgörenhet. Vårt fadderbarn, RIA-center, Läkare utan gränser samt barncancerkliniken på Ryhovs sjukhus var på
tapeten. Det var mötets mening att vi ska gå vidare med fadderbarnet, RIA
och Ryhov. Ett annat ämne för diskussion var mat och vad den får kosta
jämfört med andra loger i närområdet är vi billiga och det vill vi fortsätta
att vara. För att klara av detta ska vi bilda matlag som kan stå för maten
en gång/termin. Br Anders Regnell åtog på sig att vara lagkapten en afton
under hösten och bli först ut med att ordna mat till bröderna.

FRACK 1.595:-

Komplett med alla tillbehör 2.250:Svart kostym
1.150:Smoking + skjorta 1.600:Lackskor
500:-
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Tyvärr blev det ingen ballotering vilket i sin tur innebär att det inte blir
någon reception under hösten. Vi hoppas att det är en tillfällig svacka.
Det är första gången under min tid i Taliesin som det inte har blivit reception under en termin. TjOÄ uppmanar härmed Taliesinbröderna att
ge sig ut på värvningskampanj.
Vår musicerande br Robert Mallander berättade om ett intressant Sovjetiskt instrument. Theremin heter det och har använts av diverse rockband
genom åren. Mest känt i Sverige är Theremin nog för att ha Melodislingan
i den suggestiva signaturen till TV-serien Morden i Midsomer.

ÄÄ klargjorde orsaken till att det planerade takbytet på Druidgården ännu
inte kommit igång. Viss byråkrati beträffande en bidragsansökan gör att vi
avvaktar tills vidare med jobbet.
En inbjudan till IGLD/SGLD-möte i Helsingborg hade inkommit. Dessa
bokstavskombinationer visade sig vara relativt främmande för många av
bröderna, och den på mötet närvarande SÄÄ Ove Finnhult redde ut begreppen åt oss. Det hela handlar om övergripande organisationer för den
internationella Druid-Orden.

Efter mötet gick bröderna ner till Lv Henrik Thor som erbjöd oss dricka
och mat. I samband med måltiden gick insamlingsskålen runt bordet. Skm
Johan Andersson vädjade dock till bröderna att finna andra vägar för att
göra sig av med 50-öringarna som de vill avyttra före månadsskiftet.
Hoffa.

73 Logen Värend
Druid och Eubatmöte 25 augusti
ÄÄ Hans Eric Svensson hälsade bröderna välkomna till höstens säsongsupptakt. I lunden omslöts vi av härlig värme, men ute härskade väder typ
”O”. Det låg en dimridå av spänning och förväntan inför höstens program. När MÄ Lars Magnusson tillika ordförande i Ideella utskottet presenterade hösten och vårens olika inslag, kände vi alla att det kommer
att bli härliga och lärorika möten framöver.
OÄ Ulf Upperud berättade om en utomordentligt MC-utflykt som arrangerats av Logen Wirdar. Efter en ganska blöt färd till Ljungby bjöds det på
kaffe med dopp i Logen Wirdars fina lokaler. Turen fortsatte sedan till
broder Kjell Sundberg. I hans ateljé gavs en fin insikt i hur en konstnär
arbetar och skapar sin konst. Färden gick vidare till Torpa Bystuga &
Omnibuss museum. Här serverades en magnifik lunch. Därefter var det
dags att få beskåda och provsitta formelbilar, veteranbilar m.m. Eftermiddagsfikat blev en fin avslutning .
Logen Wirdar skall känna sig väldigt stolta över det perfekta arrangemanget. Ja, även om det varit hälften så trevligt, så hade det nästan varit
för mycket…
Vår ordinarie matleverantör från Ormesberga hade även denna kväll
överträffats sig själv med en ”redig” gammeldax köttfärslimpa . Välsmakande var bara förnamnet.
Ormesberga socken ligger några mil norr om Växjö. Här passerade fordom fordon och människor i stora och små skaror. Här gick nämligen
dåtidens E4/E20! De flesta trupptransporter, oftast på väg att försvara
landets gränser emot den lede Dansken, passerade och gjorde uppehåll
här. Vid ett tillfälle inkvarterades över 15.000 knektar i omgivningarna!

Segrande lag i Östanland Open i golf. Fr v: Tommy Almkvist (individuell segrare), Christer Blomqvist, Dan Walfridsson och Kem Olofsson (infälld).

En fantastisk prestation har i dagarna utförts av ett gäng golfproffs bland Avalonbröderna. Vårt lag med Christer Blomqvist, Tommy Almkvist, Dan Walfridsson
och Kem Olofsson gjorde vad ingen trodde var möjligt, nämligen gick och vann
Östanland Open hos Logen Stonehenge på Vittsjöbanan. Både lagvinst och individuell vinst genom Tommy innebar en gigantisk buckla och en lika stor statyett,
vilka stolt visades upp. Dessa toppidrottsmän är verkligen värda de hyllningar
som förärades dem under kvällen.
SÄÄ Ove Finnhult förmedlade sin och sina medföljande Wirdarbröders glädje
över att få dela vår premiärkväll med oss och hälsade förvisso även från övriga
Ljungbybröder.
Ett ideellt inslag med imponerande röstresurs blev det när vi fick njuta
skönsång av Luciano Pavarotti. Även om denne tenor inte personligen
kunde närvara, eftersom han avled den 6 september 2007, dög det fint
med CD-förpackat välljud.
Väl i vår matsal höjdes många berömmande röster över de raggmunkar
med fläsk som serverades där. Mest berömmande var vår SÄÄ som satte
nytt matsalsrekord i långt och roligt tacktal.
Ute i natten hade hösten anlänt. Men det var inte mycket att göra åt.
Alf Carlsson

Hans Petersson

78 Logen Avalon, Älmhult
Eubatmöte 9 september
Så var vi då igång igen. Starten på höstsäsongen innebar 43 glada och
trevliga bröder på plats i Druidgården. Av dessa var fem från Logen Wirdar; vårt ursprung i Druidvärlden.
Vår ÄÄ Jan Isaksson, nyligen hemfraktad från Sicilien, gick ut hårt och
gav oss en passande dikt om hösten som start. Han hälsade alla bröderna
välkomna till kvällens möte och till en ny framgångsrik termin.
Under våren hade Logen Merlin passat på att fylla 90 år vilket vi uppmärksammade med en gåva i form av ett bidrag till Stipendiefonden. Ett tack från Merlin
hade anlänt.

79 Logen Excalibur, Borås
Eubatmöte den 1 september
”Aj tusan, var det i dag vi hade möte?! Vad är det nu de där bröderna
heter, jag visste ju deras namn i våras? Hur var det nu jag skulle svara på
ÄÄ:s fråga om min plats och mina åligganden i Lunden?”
Jo, nog märktes viss ringrost hos somliga bröder vid detta höstens första
möte i logen. Men nu det är dags att ställa om, grillfester avlöses av logemöten, och stearinljusens lågor ersätter kolgrillarnas.
Nåväl, 29 bröder hade prickat in dagens möte på rätt datum i sina almanackor och infunnit sig, beredda på ett nytt verksamhetsår enligt Druidordens motto. Bland de 29 kunde vi med glädje även inräkna bröder
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från kringliggande loger, Cynthus i Ulricehamn, Iris i
Göteborg och Taliesin i Jönköping.

VI GRATULERAR

ÄÄ Thomas Bergström visade inga tecken på ringrost
när han ledde aftonens möte, som förlöpte helt enligt
agendan. Några punkter kan förtjäna att framhållas:
Under Ordet fritt framhöll br Göran Juntorp, Cynthus,
sin stora glädje och stolthet över att arbetet i logen
Excalibur nu flyter så bra, och att brödernas intresse
att delta i logemötena tycks vara tillfredsställande. Med
detta förstås att broder Göran är den som i hög grad
varit Excaliburs fadder under de här första åren.
Efter de förträffliga kåldolmarna var det så dags för
Heta Stolen, vilket innebär att br Thomas Bergström
går ett varv runt bordet och lägger vantarna på någon
intet ont anande broder som får inta scenen, sätta sig i
en fåtölj och bli utfrågad om sitt liv och leverne.
Denna gång föll lotten på tämligen nyblivne br Christian Schaefer, käkkirurg från Tyskland, som vistats
dryga två år i Sverige och nu arbetar i Borås. Christian
visade sig vara en man med flera intressen, flygning,
motorcykelåkande, segling och golf var visst några av
de viktigaste han räknade upp. På frågan varför han
gått med i Druidorden blev svaret: ”Jag ville ha kontakt
med svenskar och få en inblick i hur det svenska samhället fungerar.” Och på frågan om hans förväntningar
uppfyllts blev svaret ett klart Ja.
Bröderna åtskildes i sedvanlig god stämning, somliga
i bättre stämning än andra på grund av de vinster de
kammat hem i lotteriet.
Uno Axelsson

november

90 år
Nerevs, Arne Carlsson, 7 nov

85 år
Morvin, Paul Nyberg, 26 nov

80 år
Arosia, Helborn Meissl, 1 nov
Arosia, Arne Larsson, 11 nov
Nemeton, Bertil Nilsson, 18 nov
Sefir, Arne Grönemo, 21 nov

75 år
Temenos, Fred Hansson, 16 nov
Selene, Börje Kronkvist, 29 nov
Ad Astra, Bosse Nilsson, 30 nov

70 år
Iris, Josip Orsulic, 1 nov
Rigel, Tore Berglund, 4 nov
Minera Ferrorum, Sven-Erik Lindqvist, 5 nov
Sefir, Arne Pettersson, 7 nov
Stella Polaris, Lars-Erik Larsson, 10 nov
Thesevs, Nils-Erik Eriksson, 10 nov
Carnac, Kjell Frank, 10 nov

Belenos, Sten Lindgren, 16 nov
Arcturus, Roger Carlsson, 19 nov
Cynthus, Conny Mattsson, 26 nov
Thesevs, Björn Gustafsson, 26 nov
Thesevs, Gunnar Feldt, 27 nov
Halör, Göran Hirdbo, 28 nov

60 år
Nennius, Kenneth Backgård, 2 nov
Triton, Bertil Werkander, 6 nov
Taranis, Staffan Nordström, 8 nov
Capella, Jan Arwskog, 16 nov
Merkur, Henrik Wallström, 20 nov
Stonehenge, Ulf Roos, 23 nov
Thesevs, Lennart Overman, 29 nov
Stonehenge, Christer Sylvan, 29 nov

50 år
Allbota, Jan Carlén, 3 nov
Orion, Håkan Ahlberg, 5 nov
Idris, Max Engsander, 10 nov
Avalon, Jan-Åke Johannesson, 18 nov
Manannán, Lars-Erik Lundin, 21 nov
Sefir, Per Karlsson, 24 nov
Nemeton, Nils Ursing, 25 nov

BRUSTNA LÄNKAR
Bröder skrivare.
För att alla uppgifter skall
vara korrekta i matrikel och
Druid-Tidning är det viktigt
att månadsrapporterna skickas in i rätt tid.
Adressändringar, information
om nya bröder och avlidna
bröder skall alltid gå via
Ordens Kansli!

LOGEN AD ASTRA, MALMÖ

LOGEN THESEVS, LINKÖPING

OÄ-Br Lennart Johnsson, Skanör
Invigd i Orden den 10 februari 1987
Avliden den 11 september 2010
23 medlemsår

R-Br Elis Lundgren, Linköping
Invigd i Orden den 25 november 1969
Avliden den 6 september 2010
41 medlemsår

LOGEN WIRDAR, LJUNGBY

LOGEN SELENE, TRELLEBORG

OÄ-Br Lennart Swedman, Ljungby
Invigd i Orden den 9 november 1984
Avliden den 27 juni 2010
26 medlemsår

LOGEN HENRY HURLE, KÖPING
R-Br Åke Bandh, Köping
Invigd i Orden den 26 januari 1952
Avliden den 25 augusti 2010
58 medlemsår

R-Br Jörgen Roslund, Trelleborg
Invigd i Orden den 23 mars 2002
Avliden den 8 juni 2010
8 medlemsår

LOGEN AROSIA, VÄSTERÅS

K-Br Anders Allander, Västerås
Invigd i Orden den 13 oktober 2003
Avliden den 8 september 2010
7 medlemsår

LOGEN STONEHENGE, HÄSSLELOGEN ALLBOTA, KALMAR
HOLM
B-Br Rikard Åkesson, Kalmar

R-Br Lennart Waldemarsson, Yngsjö
Invigd i Orden den 21 november 2008
Invigd i Orden den 3 december 1993
Avliden den 11 september 2010
Avliden den 15 september 2010
2 medlemsår		
17 medlemsår

LOGEN BELENOS, UPPSALA
R-Br John Persson, Uppsala
Invigd i Orden den 4 mars 1997
Avliden den 21 september 2010
13 medlemsår

B

POSTTIDNING

Om adressaten begärt eftersändning på grund av definitiv avflyttning
skall försändelsen återsändas med uppgift om den nya adressen till:
Druid-Ordens Kansli, Västergatan 3A, 211 21 Malmö

En broder som kan hjälpa
ditt företag att växa!
Att leda ett företag är en utmaning. En bra revisor, som känner dig
som företagare och som person, fungerar som ett viktigt bollplank i
beslutssituationer och hjälper till att hitta rätt väg för dig och ditt
företag. De auktoriserade revisorerna, bröderna Kenneth Olsson och
Stein Karlsen samt godkända revisorn Johnny Persson på BDO Malmö
och kan hjälpa dig med redovisning, skattefrågor och revision.

BDO i Sverige är en rikstäckande organisation av revisionsbyråer som erbjuder ett brett
tjänsteutbud inom revision, skatt, företagsservice & redovisning, affärsrådgivning, finansiella tjänster och verksamhetskonsultation. I Malmö är vi drygt 40 medarbetare och i
hela landet ungefär 500 personer fördelat på ca 30 orter. Vi hjälper ditt företag att växa!
Ring 040-661 20 50 eller gå in på www.bdo.se

